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RESUMO 

No segmento aeronáutico, pesquisas evoluem para a criação de pequenas aeronaves 
controladas remotamente por meios eletrônicos e segmentos computacionais, sendo conhecidas 
como Veículos Aéreos Não Tripulados ou VANTs. Os VANTs possuem algumas vantagens, dentre 
elas, o custo operacional, em relação a aviões tripulados ou satélites, e a possibilidade de realizar 
operações mais arriscadas, por não envolver tripulação. Porém, os VANTs devem ser dotados de 
capacidade para executar missões de vôo, passando por pontos pré-determinados, transmitindo as 
informações coletadas e retornando à base em segurança. O módulo de controle é responsável pelos 
procedimentos de navegabilidade e estabilidade da aeronave. A complexidade do ato de se controlar 
uma aeronave exige a implementação de um controle com um alto grau de autonomia, que realize 
os procedimentos necessários para manter a aeronave na trajetória e altitude desejada, fator que 
torna o controle um dos principais fatores limitante da difusão dos VANTs.  Assim, o estudo de um 
modelo de controle estável é o passo inicial para a obtenção de um VANT em sua plenitude. 
Usualmente, o controle do VANT é baseado em técnicas clássicas, as quais são simples de 
implementar e robustas, porém a presença de não linearidades, em função da complexidade 
crescente dos modelos, e as variações paramétricas dificultam o desempenho e a sintonia dos 
controladores, limitando a operação nas condições operacionais. Por outro lado, a lógica Fuzzy 
dispensa o conhecimento da modelagem matemática do processo controlado, sendo composta por 
regras que sintetizam o conhecimento e a experiência do engenheiro de controle. A facilidade de 
implantação em tempo real, a expansão e aperfeiçoamento do conjunto de regras para a melhora do 
sistema de controle, a robustez em aplicações práticas e a capacidade de controlar processos 
complexos são algumas das vantagens da lógica Fuzzy. Diante desse contexto, o objetivo deste 
trabalho é demonstrar uma arquitetura de controle híbrida Fuzzy-PID (Proporcional - Integral - 
Derivativo) para a realização de manobras de vôo básicas de um VANT, utilizando-se equações de 
transferências matemáticas clássicas e a lógica Fuzzy. O uso combinado da lógica Fuzzy e o PID 
possibilitou juntar as vantagens isoladas de ambos os controladores, o que permitiu ajustar e adaptar 
as habilidades de cada controlador às não-linearidades e variações dos parâmetros da aeronave, o 
que garante a robustez e qualidade desejadas no sistema controlado. A ferramenta computacional 
Matlab/Simulink, através do Fuzzy Logical Toolbox, foi utilizada para a implementação do controle 
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Fuzzy. A biblioteca AeroSim Blockset 1.2, foi usada para  a composição do modelo aerodinâmico 
da aeronave. Esses recursos foram combinados para implementar e estudar o comportamento do 
controlador híbrido Fuzzy-PID, bem como para servir de interface de comunicação com o simulador 
de vôo 3D FlightGear, onde um aeromodelo realiza as manobras implementadas de forma gráfica, 
em três dimensões,  fugindo da tradicional apresentação de gráficos em duas dimensões, gerados 
pelo Matlab/Simulink. Os resultados obtidos através das simulações foram satisfatórios 
considerando o desempenho definido para analisar a resposta temporal dos controladores. Sendo a 
principal contribuição da dissertação, os dados coletados nas simulações sobre o comportamento da 
malha de controle de um VANT, fundamentais para a implementação prática do sistema proposto 
em aeromodelos. 
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In the aeronautical sector, research has been carried out on the creation of small aircraft, remotely 
controlled by electronic means and computational segments, known as unmanned aerial vehicles or 
UAVs. UAVs have some advantages, such as their lower operational cost compared to manned 
aircraft or satellites, and the possibility of carrying out more risky operations, since there is no crew 
involved. However, UAVs must be endowed with the capacity to execute flight missions, going 
through pre-determined points, transmitting the information gathered and returning safely to base. 
The control module is responsible for the procedures of navigability and stability of the aircraft. The 
complexity of the act of controlling an aircraft requires the implementation of a control with a high 
degree of autonomy, capable of executing the necessary procedures to keep the aircraft at the 
desired course and altitude, a factor which makes control one of the main factors limiting the spread 
of UAVs.  The study of a stable control is therefore the first step to obtaining a UAV that can 
perform all the desired actions. Usually, the UAV control is based on classical techniques that are 
robust, and easy to implement.  However, the presence of non-linearities, due to the increasing 
complexity of the models and parametric variations, makes the performance and tuning of the 
controllers difficult, causing operation to be limited by the operating conditions.  On the other hand, 
Fuzzy Logic does not require knowledge of mathematical modelling of the control process, as it 
consists of rules that synthesize the engineer’s knowledge and experience. The ease of 
implementation in real-time, the expansion and improvement of the set of rules, to improve the 
control system, its robustness in practical applications, and the capacity to control complex 
processes, are some of the advantages of Fuzzy Logic. In view of this context, the objective of this 
work is to demonstrate a hybrid control architecture Fuzzy-PID (Proportional – Integral - 
Derivative) to carry out the basic flight manoeuvres of a UAV in an autonomous flight, using 
classical transfer equations and Fuzzy Logic. The combined use of Fuzzy Logic and the PID 
enables the separate advantages of both controllers to be combined, enabling the skills of each 
controller to be adjusted to the non-linearities and parameter variations of the aircraft, guaranteeing 
the desired robustness and quality in the controlled system. The computational tool 
Matlab/Simulink, through the Fuzzy Logical Toolbox, was used to implement the Fuzzy control. 
The library AeroSim Blockset 1.2, was used in the composition of the aerodynamic model of the 
aircraft.  These recourses were combined to implement and study the performance of the Fuzzy-PID 
hybrid control, and to serve as the communication interface for the 3D flight simulator FlightGear, 
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in which an aircraft carries out manoeuvres in graphic form, in three dimensions, moving away 
from the traditional presentation of two-dimensional graphics, generated by Matlab/Simulink. The 
results obtained through the simulations were satisfactory, considering the performance defined to 
analyze the temporal response of the controllers. The main contribution of the study is the data 
collected in the simulations on the behavior of the control loop of a UAV, which is essential for the 
practical implementation of the proposed system in small remote-controlled aircraft. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

Há algum tempo a utilização de robôs pré-programados se faz presente em larga escala no 

setor produtivo, na forma de braços mecânicos para pintura ou solda e veículos robóticos para a 

coleta e armazenamento de produtos (BUENO et al, 2004; ROSÁRIO, 2007). Robôs pré-

programados recebem uma programação fechada, sabem seus objetivos e funções, mas não 

aprendem, não evoluem. No contexto evolutivo, cientistas desejam chegar a veículos robóticos que 

executam suas atividades atribuídas de forma autônoma.  

Sistemas autônomos devem perceber situações no ambiente e tomar decisões independentes 

para a realização de suas tarefas sem a interferência constante de um operador, ou agindo de forma 

cooperativa com outros sistemas autônomos, como se observa na Figura 1, onde aeronaves trocam 

informações entre si e a estação operadora. 

 

Figura 1 – Colaboração entre VANT 
Fonte: Adaptado de Bueno (2002). 

Sistemas autônomos de vôos são denominados de Veículos Aéreos Não-Tripulados 

(VANTs). As plataformas para implementação de um VANT podem ser helicópteros, aviões e 

dirigíveis, seguindo os mesmos princípios de operações das aeronaves convencionais, normalmente 

são de tamanhos reduzidos.  

A implementação e evolução desses sistemas trazem benefícios à sociedade na medida em 

que essas tecnologias de ponta se tornam úteis e acessíveis. No campo militar, por exemplo, os 

VANTs se destacam por evitar risco à vida de pilotos, possuírem extrema precisão, alcançarem o 

alvo determinado e transmitir posições, vigiar fronteiras e movimentar tropas. No campo civil, 

destacam-se pela realização de monitoramento constante nas mais adversas situações de vôo em 

represas (nível de reservatório, coloração da água), em linhas de transmissão de energia 

(rompimento de cabos, monitoramento do desenvolvimento das plantas na linha de transmissão), 

áreas de preservação florestal (desmatamento, acúmulo de resíduos poluentes) e incêndios florestais 
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(localização de novos focos de incêndio, combate ao incêndio). Outro exemplo, de uma aplicação 

de um VANT, seria o monitoramento das praias na temporada de verão, acompanhando os 

banhistas na orla marítima, auxiliando dessa forma os salva-vidas a identificar, orientar e prevenir 

situações de perigo, que coloquem em risco a vida dos banhistas (BUENO, 2004, PEREIRA, 2001). 

Uma das principais vantagens do uso de um VANT, é o seu custo operacional em relação a 

aviões tripulados ou satélites, sendo até três vezes mais barato que a utilização de um veículo 

tripulado. Além de não envolver tripulação, possibilitando a realização de operações mais arriscadas 

como vôos em regiões de conflito ou em altitudes muito baixas (WIDMAIER, 2005). 

Aeromodelos são caracterizados como plataforma não tripulada ou VANTs. Seus primeiros 

relatos datam da década de 60, onde foram utilizados em conflitos armados para fazer o 

reconhecimento de áreas inimigas, onde aeronaves convencionais eram facilmente abatidas com um 

alto custo de vidas humanas. 

Em constante evolução, os VANTs, apresentam grandes vantagens em relação à utilização 

de aeronaves convencionais tripuladas, possibilitam a operação em velocidades e altitudes menores. 

Em uma questão de tempo superarão as aeronaves convencionais pilotadas em diversas aplicações 

(NOGUEZ, 2005). 

Porém, para o sucesso da operação do VANT, é necessário que a unidade de controle 

execute manobras de vôo para a realização da navegação da aeronave em uma rota estabelecida sem 

a atuação de um operador. Diversas estratégias de controle são descritas na literatura com o intuito 

de realizar essas manobras em total segurança e robustez (STEVENS & LEWIS, 2003, SAMPAIO, 

2006, HOMA, 2005).  

Neris (2001) e Paim (2005) utilizam controladores PID (Proporcional - Integral - 

Derivativo) para projetar o sistema de controle de navegação dos aeromodelos. Em SAMPAIO 

(2006) também são usados controladores PID para a realização de manobras de vôo, mas utiliza-se 

o Blockset NCD do Matlab/Simulink e a lógica Fuzzy para a sintonia dos controladores. Silveira 

(2008) descreve o uso de técnicas de controle não linear LQG/LTR (Gaussiano Linear Quadrático/ 

Recuperação da Malha de Transferência) combinadas com a lógica Fuzzy, que comanda os 

compensadores LQG/LTR para a realização das manobras. Rasi (2008) utiliza a placa WePilot2000, 

que usa controladores PID.  

Imerso nesse contexto, este trabalho objetiva desenvolver um controle hibrido Fuzzy-PID, 

que combine as características de ambos os controladores, aplicado em um Veículo Aéreo Não 

Tripulado – VANT, através do estudo das equações de transferências matemáticas tradicionais e a 

aplicação integrada do controlador Proporcional – Integral – Derivativo (PID) e a lógica Fuzzy. Tal 
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controlador terá a habilidade de melhor ajustar-se e adaptar-se às não-linearidades e variações dos 

parâmetros da aeronave, garantindo robustez e qualidade no sistema controlado.  

 Para o desenvolvimento do modelo híbrido Fuzzy-PID, utilizou-se a ferramenta 

computacional Matlab/Simulink, que conta com um módulo que permite a implementação dos 

conceitos da lógica Fuzzy, o Fuzzy Logical Toolbox, a biblioteca AeroSim Blockset, que é 

composto por um conjunto de ferramentas projetadas para a simulação de modelos dinâmicos não 

lineares de aeronaves com 6-DOF (Six Degrees of Freedom), e do simulador de vôo 3D 

(Tridimensional) FlightGear que é um software livre de simulação de vôo. 

 A ferramenta Matlab\Simulink, juntamente com seus módulos e bibliotecas permitem 

realizar o estudo dos componentes que compõem o controle, sua montagem no ambiente da 

ferramenta e a validação da técnica de controle proposta em simulações de seu comportamento no 

controle de um VANT.  

Através do Fuzzy Logical Toolbox, são desenvolvidas as funções de pertinência e as regras 

de inferência Fuzzy, que atuam juntamente com as equações do VANT, e do controlador PID.  

Com o auxílio da biblioteca AeroSim Blockset, faz-se a prototipação do modelo de controle 

com todos os componentes necessários para se realizar o ato de controlar uma aeronave e realizar a 

comunicação entre a ferramenta Matlab/Simulink e o software de simulação de vôo FlightGear. 

 A biblioteca AeroSim Blockset, também permite adicionar ao ambiente de simulação 

parâmetros que atuam simulando condições atmosféricas, como rajadas de vento, turbulências e 

utilizar o sistema tridimensional de coordenadas da Terra WGS-84 (World Geodetic System) para a 

localização no globo terrestre.  

 O conjunto de componentes da biblioteca AeroSim Blockset, permite realizar toda a 

simulação da dinâmica de um vôo, partindo da aeronave e seus componentes até o ambiente ao 

redor dela (SILVEIRA, 2008). 

Para visualização dos resultados das simulações realizadas, utiliza-se o simulador de vôo 3D 

FlightGear, que é responsável em gerar a apresentação gráfica do aeromodelo em vôo, em três 

dimensões, na tela do computador respondendo aos comandos enviados pelo sistema de controle. 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 
 

O VANT, vem sendo foco de intensas pesquisas nos últimos anos. Em particular, a 

necessidade de projetar uma unidade de controle que execute diversas manobras de vôo na 

navegação de um VANT. O módulo de controle é responsável pelos procedimentos de 
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navegabilidade e estabilidade da aeronave. A complexidade do ato de se controlar uma aeronave 

exige a implementação de um controle com um alto grau de autonomia, que realize os 

procedimentos necessários para manter a aeronave na trajetória e altitude desejada, fator que torna o 

controle um dos principais fatores limitante da difusão dos VANTs. Com essa finalidade é 

necessário o conhecimento das técnicas de modelagem, análise e visualização de resultados, os 

quais definem o problema de pesquisa do presente trabalho de dissertação. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 
 

Propor e analisar uma arquitetura híbrida de controle Fuzzy-PID, para a realização de 

manobras de vôo em um Veículo Aéreo Não Tripulado – VANT, utilizando equações de 

transferências matemáticas tradicionais e integrando a lógica Fuzzy e o controlador PID. 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

• Compreender os fundamentos da simulação, das funções de transferências matemáticas 

clássicas, para aplicá-los no estudo dos modelos de aeronaves, dos controladores PID e da 

lógica Fuzzy;  

• Projetar e implementar a estrutura do controlador híbrido Fuzzy-PID; 

• Simular a estratégia de controle projetada usando o software Matlab/Simulink e o simulador 

de vôo FlightGear; e 

• Analisar os resultados alcançados a partir da aplicação do controle proposto. 

1.4 METODOLOGIA 
 
 Para a efetivação desta dissertação foi realizada uma fundamentação teórica, tendo como 

base autores considerados referência na área. Obteve-se acesso a esses materiais através de livros, 

artigos publicados em eventos e dissertações de mestrado. 

 Através da fundamentação teórica, chegou-se à definição das ferramentas computacionais 

utilizadas na implementação, simulação e visualização das manobras de vôo realizadas.  

Foi estudado o estado da arte em relação às técnicas de controle de aeronaves, destacando os 

principais trabalhos. Neris (2001) emprega cinco controladores PID, para o controle de velocidade, 

ângulo de rolagem, ângulo de sideslip e a altitude ou a rotação do motor. Rasi (2008), projeta um 
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sistema de controle de vôo usando três opções de placas PID, que fazem o controle do aeromodelo. 

Valavanis & Kontitsis (2004), propõem a utilização do controlador Fuzzy, para o controle da 

aeronave Navion, de modo a obter um controle mais robusto perante as não linearidades do modelo 

da aeronave. Silveira et al (2007), utiliza um controlador Fuzzy, para a execução de tarefas com a 

aeronave Aerosonde. Sampaio (2006), propõe o uso de controladores Fuzzy-PID, utilizando a 

configuração de escalonamento de ganhos, para melhor atuar sobre o controle da aeronave. 

Siegwart (2006), utiliza-se o controlador LQR (Regulador Linear Ótimo Quadrático), para o 

controle do VANT. Silveira (2008), sugere utilizar a fusão das técnicas de controle LQG/LTR 

(Gaussiano Linear Quadrático/ Recuperação da Malha de Transferência) e Fuzzy, para o controle do 

VANT (Aerosonde), embora destaca as restrições dessa técnica no domínio da freqüência. 

Com base nas referências bibliográficas consultadas, optou-se por um modelo de controle 

híbrido Fuzzy-PID do VANT, pois se constatou na literatura sobre o assunto que essa configuração 

apresenta ótimos resultados de desempenho quando atua sobre a malha de controle, e vem sendo 

pouco explorada em aeronaves, sendo muito utilizada em outras aplicações, tal como o controle de 

processos industriais (KARASAKAL et al, 2005, ERENOGLU et al, 2006, RAHMAT, 2009).  

 Com essa abordagem, procura-se a atuação conjunta dos controladores Fuzzy e PID de 

modo a obter o melhor de cada controlador, tanto na garantia de robustez e não linearidades, quanto 

na rápida resposta e redução de sobresinais e erros em regime. Também, através da bibliografia 

consultada, definiram-se os métodos de fuzzificação, defuzzificação assim como a sintonia do 

controlador Fuzzy-PID. 

Para a realização das simulações, foram utilizadas quatro manobras básicas de vôo, onde se 

observa o desempenho do conjunto Fuzzy-PID, analisando diversas métricas de desempenho. 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 
  

Esta dissertação, está dividida em quatro Capítulos, os quais desenvolvem uma seqüência 

que ilustra todos os passos dados para a aquisição de conhecimento sobre técnicas e ferramentas 

computacionais, para a realização da implementação de um controlador híbrido Fuzzy-PID, e a sua 

simulação na realização de manobras básicas de vôo em uma aeronave não tripulada – VANT.  

No primeiro Capítulo, foi realizada a introdução do tema de pesquisa abordado nesta 

dissertação e foram definidos os objetivos do trabalho.  

No segundo Capítulo, se faz uma fundamentação teórica sobre os assuntos relacionados ao 

desenvolvimento e simulação de um controlador Fuzzy-PID, para a realização de manobras básicas 
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de vôo. São abordados aspectos importantes da simulação, da modelagem e do controle de sistemas 

dinâmicos, com destaque para as equações cinemáticas e dinâmicas de aeronaves e as técnicas de 

controle empregadas na dissertação. 

No terceiro Capítulo, realiza-se a prototipação do modelo de controle híbrido Fuzzy-PID, 

proposto e são apresentadas as simulações do comportamento do VANT, em diversas manobras de 

vôo, analisando as medidas de desempenho. 

No quarto Capítulo, encerra-se a dissertação, apresentando as considerações e conclusões 

obtidas durante o decorrer da pesquisa, até sua concepção, fazendo uma análise sobre a contribuição 

deixada na temática abordada e elencam-se algumas sugestões de trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 Para a realização desta dissertação, foi desenvolvida uma extensa fundamentação teórica. 

Esta fundamentação apresenta os conceitos básicos para a familiarização e compreensão dos tópicos 

que englobam a proposta apresentada. O conhecimento adquirido forma uma base sólida para a 

realização e delimitação do escopo do trabalho. Com essa finalidade, são abordados aspectos 

importantes da simulação, modelagem e controle de sistemas dinâmicos, de equações de 

movimento, que descrevem as coordenadas de uma aeronave em função do tempo, a dinâmica e os 

eixos dos aviões, as manobras de vôos realizadas por aviões e a biblioteca AeroSim BlockSet 1.2. 

Com destaque para as técnicas de controle usadas na implementação e utilização da biblioteca 

AeroSim BlockSet 1.2, usada para simulação de modelos dinâmicos não lineares de aeronaves com 

6-DOF, que possui o modelo da aeronave utilizada para as simulações, o Aerosonde e um ambiente 

com modelos da atmosfera terrestre que utiliza o sistema tridimensional de coordenadas da terra 

WGS-84. 

2.2 ROBÓTICA  
 

A robótica é uma área do conhecimento que tem avançado rapidamente nos últimos tempos, 

mas ela já se faz presente no contexto científico há muito tempo. O estudo e o projeto de robôs e 

autômatos vêm sendo realizados há dezenas de anos. A partir da construção da primeira máquina de 

calcular, por Pascal, em 1642, uma série de autômatos foram desenvolvidos. Mas, somente a partir 

de 1923, que o termo robot, começou a ser empregado, sendo usado pela primeira vez por Karel 

Capek, (DUDEK, 2000 apud JUNG et al 2005). 

De acordo com a Associação de Indústrias de Robótica (RIA) dos Estados Unidos, “robôs 

são manipuladores reprogramáveis e multifuncionais, projetados para manipular materiais, peças, 

ferramentas ou dispositivos especializados por meio de movimentos variáveis programados para a 

realização de tarefas diversas” (SPONG & VIDYASAGAR, 1989 apud ROSARIO, 2007). 

Com respeito a sua estrutura, “um robô é um sistema mecânico, de geometria variada, 

composto por corpos rígidos, articulados entre si. Sua mobilidade é resultado de uma série de 

movimentos elementares, independentes entre si, denominados graus de liberdade do robô” 

(ARMADA, 1995 apud ROSARIO, 2007). 

A evolução da robótica iniciou a mais de 4000 anos, em relatos de um cachorro mecânico 

autômato encontrado no Egito, sendo um relógio de água projetado pelo engenheiro grego Ctesibius 
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(270 A.C) um dos primeiros trabalhos robóticos descritos em um livro (Coleção Mecânica – Philo 

de Byzntium). Em seguida tem-se Leonardo da Vinci (1452 – 1519), que estudou profundamente a 

robótica a partir de desenhos e projetos gregos, logo após Nicola Tesla, conclui que autômatos para 

serem capazes de realizar tarefas só possíveis a seres vivos inteligentes, necessitariam de um 

elemento correspondente ao cérebro humano para que pudesse ser instruído. Como isso seria 

complicado lembrou-se de usar o próprio cérebro para comandar o autômato. Para demonstrar suas 

idéias, em 1898, construiu um modelo de barco submersível rádio controlado. Alguns anos depois 

do fim da segunda guerra mundial, surgem trabalhos em robótica de manipulação tendo seu auge 

com a construção do Unimate (1959 – 1962), primeiro robô industrial e programado através de 

computador (NASCIMENTO JR, 2002).  

Em 1986, a empresa Honda inicia as pesquisas para a construção de robôs, resultando em 

2000, no Asimo, um autêntico humanóide com o propósito de coexistir e cooperar com os humanos. 

Nos dias atuais, tem-se dispositivos móveis guiados à distância, robôs móveis semi-autônomos e até 

mesmo totalmente autônomos como a sonda DART, da Agência Espacial Americana, NASA, 

(National Aeronautics and Space Administration), capaz de localizar seu alvo, aproximar-se e 

cumprir sua missão sem a necessidade de intervenção da central de controle.  

Pode-se considerar que sua origem foi fortemente influenciada pelo desenvolvimento de 

artefatos militares, como por exemplo, veículos autônomos teleguiados ou mesmo auto-guiados, 

como as bombas V1 e V2, desenvolvidas pela Alemanha durante a 2ª guerra mundial (DUDEK, 

2000 apud JUNG, 2005). 

2.2.1 Robótica Aérea  
 

A robótica aérea vem sendo foco de intensas pesquisas nos últimos anos. Para Becker, 

Bouabdallah e Siegwart (2008), veículos voadores autônomos tornaram-se o objeto de desejo de 

diversos pesquisadores e instituições civis e militares nesse início de Século XXI. Busca-se chegar a 

veículos robóticos aéreos que executem suas atividades atribuídas de uma forma autônoma, onde 

sistemas autônomos devem perceber situações no ambiente e tomar decisões independentes para a 

realização de sua tarefa sem a interferência constante de um operador, ou agindo de forma 

cooperativa.  

Esses veículos são conhecidos como UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ou VANTs (Veículos 

Aéreos Não Tripulados), que é o termo usado para descrever todo e qualquer tipo de aeronave que 

não necessita de piloto embarcado para ser guiada. 
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De acordo com Medeiros (2007), os VANTs, são pequenas aeronaves, sem qualquer contato 

físico direto, capazes de executar diversas tarefas, tais como monitoramento, reconhecimento tático, 

vigilância e mapeamento entre outras. Para a ABA (Associação Brasileira de Aeromodelismo, 

2005), a definição para um VANTs é: um veículo capaz de voar na atmosfera, fora do efeito do 

solo, que foi projetado ou modificado para não receber um piloto humano e que é operado por 

controle remoto ou de forma autônoma. 

Segundo Paim (2005), o apelo dos veículos aéreos não-tripulados vem de sua grande 

flexibilidade de movimentação e, portanto, de suas vastas potencialidade de possíveis aplicações, 

desde a vigilância de ambientes e espionagem, ao auxílio em tarefas de busca e salvamento em 

situações de calamidade pública como terremotos e furacões.  

Já Bueno et al (2004), diz que, a autonomia robótica envolve desde soluções de pilotagem 

automática usando sensores usuais como inerciais e GPS, até níveis mais complexos de navegação, 

como por exemplo: o uso de outras fontes sensoriais, como visão, radares e lasers. 

Diversos ramos da engenharia atuam na robótica aérea, desde o projeto de estruturas 

mecânicas à visão computacional, passando pelo modelamento dinâmico, controle e sistemas multi-

agentes. 

Uma descrição da aplicação de servo-controle visual em um helicóptero autônomo é 

encontrada em Chriette, Hamel e Mahony (2001 apud PAIM, 2005), incluindo considerações sobre 

o efeito da colocação da câmera, Tweddle et al (2005 apud PAIM, 2005) também empregam a 

visão computacional, desta vez em um veículo de asa fixa Kim e Shim (2003 apud PAIM, 2005), 

propõem arquiteturas de controle para navegação de VANTs. Descrições da instrumentação de 

helimodelos para vôo autônomo são encontradas em Roberts, Corke e Buskey (2003 apud PAIM, 

2005). 

Devido à contínua evolução dos recursos computacionais de alto desempenho, de 

tecnologias de transmissão de dados e posicionamento geográfico, os custos dos VANTs, têm 

baixado significativamente, possibilitando veículos confiáveis e versáteis, originando cada vez mais 

aplicações práticas (THOMPSON et al,1994 apud WIDMAIER, 2005). 

Mundialmente, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de VANTs, têm se 

concentrado militarmente, na ordem de bilhões de dólares anuais em países como Estados Unidos, 

França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Israel e Rússia. A previsão é que esses gastos cheguem a no 

mínimo 16 bilhões até o ano de 2010, no mundo todo (DeGARMO, 2004 apud WIDMAIER, 2005). 

Todos, exceto Israel, são países membros do MTCR (Missile Technology Control Regime), que é 
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um acordo informal e voluntário de 33 países, incluindo o Brasil, para controlar a proliferação de 

sistemas aerodinâmicos capazes de transportar armas de destruição em massa. 

O desenvolvimento de VANTs, especificamente orientados para o uso comercial é 

relativamente novo, com um grande número de testes com sistemas e aplicações.  Em 2004, a 

NASA publicou o estudo “Civil UAV Capability Assessment”, que é uma análise global do 

potencial uso de VANTs, para aplicações civis e o Departamento de defesa dos EUA, publicou em 

2005 o “UAS ROADMAP 2005”, que é um roteiro para o desenvolvimento de VANTs, para 

aplicações militares. Universidades como a Carleton University e University of Kentucky, mantêm 

laboratórios para pesquisas e desenvolvimento na área de VANTs.   

Segundo Oliveira (2007): 

Há uma forte expectativa com relação ao tamanho do mercado potencial de VANTs, 
estimado em cerca de US$ 4 bilhões na Europa e de US$ 15 bilhões nos Estados Unidos, 
entre 2002 e 2009. Com certeza, o mercado civil mundial de VANT deverá ser, ainda por 
vários anos, significativamente menor que o militar. Apesar disso, para o mercado civil 
fora dos Estados Unidos estão previstas compras da ordem de US$ 1.2 bilhões para 
aplicações de policiamento civil e de inspeção de linhas de transmissão.  
 

No Brasil, os primeiros esforços na área de VANTs ocorreram na década de 80, quando o 

Centro Técnico Aeroespacial (CTA) desenvolveu o projeto Acauã (RASI, 2008). Nos últimos anos, 

em competições internacionais da SAE AeroDesign, foram premiados VANTs, rádio-controlados 

construídos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),  pela Universidade de São 

Paulo em São Carlos (USP/SC), pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e pelo Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) (RAMOS & BUENO, 2007). 

Atualmente, em um patamar tecnológico mais elevado, projetos visando o desenvolvimento 

de VANTs, autônomos são conduzidos pelos institutos de pesquisa CTA e Centro de Pesquisas 

Renato Archer (CenPRA), pela USP/SC, pela Universidade de Brasília (UNB), pela UFMG, pela 

UFRN e pelas empresas Aeromot, Fitec e Prince Air Models. Quanto ao desenvolvimento de 

sensores (inerciais e GPS) para essas aeronaves, destacam-se a empresa Navcon e os centros de 

pesquisa CTA e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em São José dos Campos, SP. 

 A Universidade Federal de Minas Gerais, desde o ano de 2004, vem desenvolvendo 

pesquisas relacionadas com o desenvolvimento de VANTs, tornando-se um dos principais centros 

de pesquisa e desenvolvimento deste tipo de tecnologia no Brasil. 

A Universidade de São Paulo (USP), tem vinculado aos cursos de Engenharia Mecatrônica e 

Sistemas Mecânicos, o Laboratório de Veículos não Tripulados, que têm como foco o 
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desenvolvimento de plataformas para veículos submersos, veículos aquáticos de superfície, veículos 

aéreos e satélites artificiais. 

A USP de São Carlos, mantém um laboratório que desenvolve projetos VANTs, desde 2006, 

Magalhães Oliveira (2008) enfatiza que: 

 O projeto desenvolvido pela Equipe VANTs - EESC USP é composto de duas grandes 
áreas. Primeiramente, o projeto de uma aeronave que sirva de plataforma, capaz de grande 
autonomia, alcance e altitude. A segunda área é composta do desenvolvimento de todos os 
sistemas de controle, gerenciamento de missão, captura e interpretação de dados, com o 
objetivo final de desenvolver uma aeronave autônoma multi-missão. 

2.2.2 Técnicas de Controle de Aeronaves e Trabalhos Relacionados 
 

Os VANTs, devem ser dotados de autonomia para executar missões de vôo, passando por 

pontos pré-determinados, transmitindo as informações coletadas e retornando à base em segurança, 

por exemplo. Para realizar essas tarefas é necessário projetar um sistema de controle, o qual é o 

responsável pela execução dos procedimentos de navegabilidade e estabilidade da aeronave. Alguns 

dos parâmetros a serem controlados são, por exemplo, a velocidade e altitude desejadas. 

Usualmente, o controle do VANT, é baseado em técnicas clássicas, as quais são simples de 

implementar e robustas, porém a presença de não linearidades, em função da complexidade 

crescente dos modelos e as variações paramétricas dificultam o desempenho e a sintonia dos 

controladores clássicos, limitando a operação. Por outro lado, técnicas de controle não linear e as 

baseadas em inteligência artificial começam a ser consideradas.  A lógica Fuzzy, é composta por 

regras que sintetizam o conhecimento e a experiência do engenheiro de controle, sendo possível de 

implantar em tempo real. A expansão e aperfeiçoamento do conjunto de regras para a melhora do 

sistema de controle, a robustez em aplicações práticas e a capacidade de controlar processos 

complexos são algumas das vantagens da lógica Fuzzy. 

Neris (2001), emprega cinco controladores PID, para o controle de velocidade, ângulo de 

rolagem, ângulo de sideslip e a altitude ou a rotação do motor. Os controladores são executados e 

ajustados de maneira independente, operando em paralelo, com a exceção dos controladores de 

altitude e da velocidade rotação do motor, pois ambos atuam no mesmo servo mecanismo, sendo 

selecionados conforme a manobra a ser realizada. Para o ajuste off-line, de ganhos utiliza a 

ferramenta NCD (Nonlinear Control Desing) contida no Matlab. O modelo de aeronave utilizado 

para as simulações é do avião Beaver, pela falta de dados para o levantamento do modelo do avião 

ARARA II. Para analisar o desempenho dos controladores, os autores executam manobras básicas 

de vôo e reportam os valores de sobresinal e tempo de acomodação, em cada caso.  
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UNMANNED DYNAMICS LLC (2004), utiliza-se controladores PID, para o controle do 

VANT, não descrevendo as vantagens, desvantagens ou o porquê do seu uso no trabalho 

apresentado. 

Em Paim (2005), faz uso de controladores PID, para o controle de altitude, velocidade e 

seguimento de trajetórias de um helicóptero em escala reduzida.  

Rasi (2008), realiza a implementação prática de um VANTs, preocupando-se em 

desenvolver a estrutura física da aeronave, adaptar os equipamentos para a realização de 

pulverização aérea, integrar as diversas partes que compõem um VANTs, e apresenta uma 

metodologia de rota para a realização do vôo com VANTs, em vôos para a pulverização aérea. Em 

relação ao sistema de controle de vôo, opta em adquirir de uma empresa especializada, 

apresentando três opções de placas que fazem o controle do aeromodelo, UNAV 3500FW, 

WePilot2000 e MP2028g, todas fabricadas por empresas estrangeiras. Dentre os modelos de placas 

pesquisadas, a única que deixa explícito o controlador que faz uso para o controle da aeronave é a 

WePilot2000, que utiliza controladores PID. 

Valavanis & Kontitsis (2004), propõem a utilização do controlador Fuzzy, para o controle 

do VANT (aeronave Navion), de modo a obter um controle mais robusto perante as não 

linearidades do modelo da aeronave. Embora o controlador apresente bons resultados, observam-se 

oscilações na simulação na altitude desejada. Os autores concluem que as oscilações são devidas a 

composição do controle, que apenas considera a experiência do piloto, não considerando os 

parâmetros de desempenho de vôo. 

Silveira et al (2007), utilizam-se do controlador Fuzzy, para a execução de tarefas com a 

aeronave Aerosonde, tal como controlar a altitude, direção, velocidade e estabilizar a aeronave, não 

apresentando as vantagens de seu uso, nem índices de desempenho dos resultados das simulações. 

Apenas descreve que os trabalhos realizados foram de importância para o acúmulo de experiência 

para a implementação segura de um VANT.  

Sampaio (2006), apresenta controladores Fuzzy-PID, utilizando a configuração de 

escalonamento de ganhos, para melhor atuar sobre o controle da aeronave. São implementados 

quatro módulos de controle: altitude, rolagem, glissagem e velocidade da aeronave. O controle é 

formado por quatro blocos PID, um gerador de pesos Fuzzy, e um bloco de fusão de saída, para 

cada tipo de controlador PID. A saída de controle é uma média ponderada dos pesos gerados pelo 

Fuzzy, e pelos valores na saída de cada PID. Obtêm-se bons resultados de simulação analisando o 

tempo de acomodação e o sobresinal em cada caso.  Foi usado o modelo da aeronave Beaver e o 

toolbox FDC.  Os autores concluem que o controle proposto supera ao controle clássico PID, 
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considerando que os índices de desempenho mudam, segundo as condições de operação da 

aeronave, quando utilizado o controle clássico. 

Siegwart (2006), utiliza-se do controlador LQR (Regulador Linear Ótimo Quadrático) para o 

controle do VANT (Sky-Sailor/modelo de avião solar), não apresentando índices de desempenho e 

não discutindo os resultados. 

Silveira (2008), sugere utilizar a fusão das técnicas de controle LQG/LTR (Gaussiano Linear 

Quadrático/ Recuperação da Malha de Transferência) e Fuzzy para o controle do VANT 

(Aerosonde), onde o controlador Fuzzy, analisa as saídas da planta e comanda os compensadores 

LQG/LTR, garantindo dessa forma a robustez e estabilidade da aeronave. Com essa proposta, o 

autor consegue percorrer a rota desejada e tem bons resultados, mesmo quando testados os 

controladores fora do ponto de operação para o qual foram projetados, indicando que a fusão de 

técnicas inteligentes e modernas, nesse tipo de aplicação, serve como alternativa para outras 

aeronaves que não exijam uma grande faixa de operação em termos de altitude e velocidade. 

Algumas limitações foram detectadas pelo autor, referentes a restrições de desempenho no domínio 

da freqüência, as quais limitam a faixa de operação dos controladores. 

No que tange à estruturação de uma política nacional para o setor, o Ministério da Defesa, 

estabeleceu suas diretrizes através da Portaria Nº 606/MD de 11/06/2004, publicada no DOU Nº 

112 em 14/06/2004. Atualmente, o Ministério da Defesa e Ministério da Ciência e Tecnologia, 

trabalham na criação de uma “Comissão de Coordenação Nacional do Programa VANT”, (RAMOS 

& BUENO, 2007). 

Segundo Pardesi (2008): 

Embora haja uma boa dose de confiança na tecnologia que sustenta as plataformas não-
tripuladas, há muito menor dose de certeza em torno de seus papéis e missões. Os 
VANTs/UCAV têm probabilidade de desempenhar um papel fundamental nas áreas 
comumente classificadas como "monótonas, sujas e perigosas” 

2.3 MODELOS MATEMÁTICOS 
 

No estudo de modelos matemáticos, procura-se a representação abstrata da realidade por 

equações, onde a equação ou o conjunto de equações que compõem o modelo são uma aproximação 

do processo real.  

2.3.1 Sistemas de Primeira Ordem 

 Sistemas de primeira ordem, são sistemas que armazenam energia em apenas uma forma e 

lugar e possuem um elemento para dissipá-la. Suas equações matemáticas descritivas utilizam uma 
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única variável e sua primeira derivada, podendo ser utilizado como exemplo uma capacitância com 

resistores ou uma indutância com resistores. Em cada caso, as resistências dissipam energia e o 

sistema retorna sozinho a uma posição de equilíbrio estático após uma perturbação externa 

(GARCIA, 2005). 

 Um sistema de primeira ordem pode ser analisado pelos diagramas de blocos mostrados nas 

Figura 2 e Figura 3. 

 
Figura 2 – Diagrama de bloco simplificado. 
Fonte: Ogata (1988). 

 
Figura 3 – Malha fechada de um sistema de primeira ordem. 
Fonte: Ogata (1988). 

A relação entre a entrada e a saída, conforme as Figura 2 e Figura 3, chamada de função de 

transferência, é dada pela Equação 1. Observa-se que nesse sistema, se s= -1/T, então anula-se o 

denominador da função de transferência, sendo esse valor conhecido como o pólo do sistema. Para 

o sistema ser estável o pólo deverá ser negativo. ��	���	� � ��	 � � (1) 

Ou de forma equivalente pela Equação 2. ��	���	� � ��	 � � (2) 

 Onde, para simplificar a análise, considera-se k = 1. T é a constante de tempo do sistema. 

2.3.1.1 Equação Diferencial 

A equação diferencial, é uma equação que apresenta derivadas ou diferenciais de uma 

função desconhecida (a incógnita da equação), além de variáveis independentes. 

Como exemplo, a equação diferencial de um circuito série RC (Resistor e Capacitor), pode 

ser derivada a partir das Equações 3, 4 e 5. ����� � ����� � ����� (3) 
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����� � �����  � �!��� (4) 

"#�$� � %�$�& � �'( %�$�)$ (5) 

Aplicando a transformada de Laplace (OGATA, 1998), a Equação 5 pode ser transformada 

no domínio do plano complexo s, resultando na Equação 6. 

���	� � *�	��  � �+ � �	 � *�	� (6) 

 Aplicando a fatoração obtêm-se a Equação 7. 

���	� � *�	� � �+� 	 (7) 

2.3.1.2 Função de Transferência 

 Função de transferência é a representação matemática da relação entre a entrada e saída de 

um sistema, sendo normalmente empregada na análise de circuitos eletrônicos analógicos de 

entrada e saída única.  

 Determinando-se a relação entre a saída e a entrada, obtem-se a Equação 8.  *�	����	� � � � �+	 �
� +	 � �+	 � +	 +	 � � 8 

A função de transferência, Equação 8, estabelece a relação entre a corrente de saída e a 

tensão de entrada, mas pode-se encontrar a função de transferência que relaciona a tensão de saída 

também com a tensão de entrada, como pode ser observado nas Equações 9, 10 e 11.  

���� � +� ��!�����  (9) 

(������ � +, ��!�����  (10) 

(������ � +� �!��� (11) 

Aplicando a transformada de Laplace na Equação 11. *�	� � +� 	� �!�	� (12) 

Onde: 

�!�	� � *�	�+	  (13) 

A nova função de transferência é dada pela, Equação 15, derivada da Equação 14. 



 

 

Observar que para RC=T=1, obtém

2.3.1.3 Constante de Tempo 

 O produto RC, é chamado de constante de tempo e pode ser descrito como o tempo 

necessário para a resposta ao degrau unitário

estímulo aplicado. Segundo Ogata (1998), quanto menor for a constante de tempo T, mais rápi

será a resposta ao sistema. 

 A resposta ao degrau unitário do circuito RC é dada pela Equação 

constante de tempo.   

 Para , tem-se a Equação 

Graficamente, a análise da Equação 

Figura 4 – Constante de tempo.
Fonte: Adaptado de Ogata (1998). 

Segundo Montenegro (2005):

A constante de tempo depende da resistência e da capacitância. Quanto maior a 
capacitância do circuito, maior o tempo para o capacitor se carregar. Quanto maior a 

                                                 
 
 
1 Uma perturbação sofrida pelo sinal de entrada.

���	����	� � +	 +	 � � � �+	 

���	����	� � � +	 � � 

, obtém-se a equação 1. 

 

é chamado de constante de tempo e pode ser descrito como o tempo 

necessário para a resposta ao degrau unitário1 atingir 63,2% do valor máximo da saída, a partir do 

estímulo aplicado. Segundo Ogata (1998), quanto menor for a constante de tempo T, mais rápi

A resposta ao degrau unitário do circuito RC é dada pela Equação 16

����� � �� - �./0 � 
se a Equação 17. ���� � 
� � � - �.1 � 2�345 

Graficamente, a análise da Equação 17 corresponde à Figura 4. 

 

Constante de tempo. 
Ogata (1998).  

(2005): 

A constante de tempo depende da resistência e da capacitância. Quanto maior a 
capacitância do circuito, maior o tempo para o capacitor se carregar. Quanto maior a 

 

Uma perturbação sofrida pelo sinal de entrada. 
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(14) 

 

(15) 

é chamado de constante de tempo e pode ser descrito como o tempo 

atingir 63,2% do valor máximo da saída, a partir do 

estímulo aplicado. Segundo Ogata (1998), quanto menor for a constante de tempo T, mais rápida 

16, onde 
 �  � + � � é a 

(16) 

(17) 

 

A constante de tempo depende da resistência e da capacitância. Quanto maior a 
capacitância do circuito, maior o tempo para o capacitor se carregar. Quanto maior a 
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resistência, menor a corrente que fluirá para o capacitor e também maior será o tempo para 
o capacitor se carregar. Assim, quando a resistência e a capacitância são altas, a corrente cai 
lentamente a zero e, quando são baixas, a corrente cai mais rapidamente. 

2.3.2 SISTEMAS DE SEGUNDA ORDEM 

 “Sistemas de segunda ordem, são sistemas que contêm dois elementos distintos de 

armazenamento de energia e mais um mecanismo para a dissipação da mesma” (GARCIA, 2005). 

 Um sistema de segunda ordem, pode ser analisado pelos diagramas de blocos nas Figura 5 e 

Figura 6. 

 
Figura 5 – Diagrama de bloco simplificado. 
Fonte: Adaptado de Ogata (1998). 

 

 
Figura 6 – Malha fechada de um sistema de segunda ordem. 
Fonte: Ogata (1998). 

 

 Onde ωn e ξ são parâmetros do sistema, sendo a freqüência natural das oscilações e fator de 

amortecimento, respectivamente. Os zeros do polinômio do denominador são os pólos do sistema 

(dois pólos).   

2.3.2.1 Equação Diferencial 

 A equação diferencial de um circuito RLC (Resistor, Indutor e Capacitor) série pode ser 

obtida a partir da Equação 18. 

����� �  � ���� � 6 ���� � �! ( ������ (18) 

Aplicando a transformada de Laplace, obtêm-se a Equação 20, derivada da Equação 19. 

���	� �  � *�	� � 	6*�	� � �	+ *�	� (19) 

�� � 7 � 	6 � �	+8 *�	� (20) 

 
 



 

 

2.3.2.2 Função de Transferência

 A relação entre a corrente de saída e a tensão de entrada é dada pela Equação 

da Equação 21. 

*�	��� �
 A função de transferência que relaciona a tensão de saída e a tensão de entrada é 

demonstrada na Equação 25

transferência, Equação26: 

2.4 Forma Padrão de Segunda Ordem

Os sistemas de segunda ordem podem ser representados por uma expressão denominada 

forma padrão, dada na Equação 

 

 Os pólos  e  são as raízes da equação característica, Equações 

91� 9: � -5�;
91

No campo dos números complexos, tem

exemplo, Equação 31: 

Função de Transferência 

A relação entre a corrente de saída e a tensão de entrada é dada pela Equação 

*�	����	� � � � 	6 � �	+ 

� �	 + � 	:6+ � �	+ � +	6+	: �  +	 � � 

A função de transferência que relaciona a tensão de saída e a tensão de entrada é 

25, a partir das Equações 23 e 24, dando-se uma nova função de 

���	� � �	+ *�	� *�	� � 	+�!�	� 
	+�!�	����	� � 	+	:6+ �  +	 � � 

�	�	����	� � �6+	: �  +	 � � 

Forma Padrão de Segunda Ordem 

Os sistemas de segunda ordem podem ser representados por uma expressão denominada 

forma padrão, dada na Equação 27, sendo o polinômio característico, Equação 28.

<�	� � �;9: � 5�;	 � �;: 

9: � 5�;	 � �;: � 2 

são as raízes da equação característica, Equações =>?:�;: - ?�;:5 � �5�;5 �= >?�;:�:51� 9: � -�; = �;>�-���� - :� 
ampo dos números complexos, tem-se, -1= @: , sendo j, a unidade imaginária, p
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A relação entre a corrente de saída e a tensão de entrada é dada pela Equação 22, derivada 

(21) 

(22) 

A função de transferência que relaciona a tensão de saída e a tensão de entrada é 

se uma nova função de 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

Os sistemas de segunda ordem podem ser representados por uma expressão denominada 

o, Equação 28. 

(27) 

(28) 

são as raízes da equação característica, Equações 29 e 30. 

: - ��
 (29) 

(30) 

, sendo j, a unidade imaginária, por 
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A-?� � >�-��� ? � >B:� ? � =5B (31) 

 Assim, a Equação 30 se transforma em: 91� 9: � -�; = �;>B:�� - :� � -�; = B�;>� - : (32) 

2.5 Especificações de Resposta Transitória 

O desempenho de um sistema de controle é especificado em termos da resposta transitória a 

uma excitação em degrau unitário. Conhecendo-se à resposta de um sistema, quando é aplicado um 

degrau na entrada é matematicamente possível calcular a resposta para qualquer outro tipo de sinal.  

A resposta transitória de um sistema a uma excitação em degrau unitário depende das 

condições iniciais. É de praxe usar a condição inicial padrão de que o sistema está inicialmente em 

repouso, com valor nulo da variável de saída e de todas suas derivadas, sendo dessa maneira mais 

fácil de obter as características do sinal de resposta (OGATA, 1988). 

Segundo Ogata (1988), antes de alcançar o estado estacionário a resposta transitória de um 

sistema apresenta freqüentemente oscilações amortecidas. Submetendo um sistema de controle a 

uma excitação em degrau unitário (Figura 7) é comum especificar os seguintes parâmetros de 

desempenho, que caracterizam a resposta transitória: 

1 – Tempo de atraso, �C; 

2 – Tempo de subida, ��; 

3 – Instante de pico,��D; 

4 – Máximo valor de ultrapassagem,��D; e 

5 – Tempo de acomodação, �E. 

 

Figura 7 – Curva de resposta ao degrau unitário mostrando �C � �� � �D� �D����E. 
Fonte: Dorf e Bishop (2001). 
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Onde: 

1 – Tempo de atraso,�C : tempo necessário para que a resposta alcance, pela primeira vez, a metade 

do valor final. 

2 – Tempo de subida,��� : tempo necessário para que a resposta passe de 10% a 90%, de 5% a 95%, 

ou de 0% a 100% do seu valor final. Para sistemas de segunda ordem subamortecidos, normalmente 

usa-se o critério do tempo de subida de 0% a 100%. Para sistemas de segunda ordem 

superamortecidos normalmente usa-se tempo de subida de 10% a 90%.  

3 – Instante de pico, �D: é o tempo necessário para que a resposta alcance o primeiro pico de 

ultrapassagem. 

4 – Máximo valor de ultrapassagem (percentual), ��D: é o máximo valor de pico de curva de 

resposta medindo a partir do valor unitário. Quando o valor final de regime estacionário da resposta 

difere da unidade, é comum usar-se a máxima ultrapassagem percentual, definida pela Equação 33: 

�D� � !F�DG -�!�H�!�H� I��22J (33) 

 Onde�!�H�  é o valor da resposta em regime e !��D�  é o valor de pico. 

5 – Tempo de acomodação, �E: é o tempo necessário para que a curva de resposta alcance valores 

dentro de uma faixa em torno do valor final e aí permanece. O intervalo de valores no interior da 

faixa é especificado por uma porcentagem absoluta do valor final (normalmente 2% ou 5%). O 

tempo de acomodação está relacionado com a maior constante de tempo do sistema de controle. 

Os parâmetros de desempenho anteriormente descritos permitem analisar a resposta de um 

sistema em diferentes condições de operação de modo a verificar se a mesma, atende às 

considerações pré-definidas no projeto do controlador.  

2.6 Estabilidade 

Os pólos (OGATA, 1998), caracterizam a resposta transitória do sistema, por exemplo, se 

ocorrem oscilações, a velocidade da resposta etc. Além disso, caracterizam a estabilidade ou 

instabilidade do sistema. 

Um sistema é considerado instável quando apresenta pólos no semi-plano direito do plano 

complexo S. Por exemplo, uma função de transferência de um sistema instável K L 2M teria a 

estrutura dada pela Equação 34: 

9� � �9: �- �	� � �� (34) 
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Para se realizar a análise no Matlab de um sistema instável, pode-se utilizar a linha de 

comando: 

n = 1; d=[1 -1  1]; Sc=tf(n,d)  

que define  a entrada de dados, e:     

Step(Sc)   

que apresenta o gráfico (Figura 8) de resposta do sistema ao degrau unitário. 

 
Figura 8 – Resposta transitória de um sistema instável 

 

Observa-se a divergência da saída em relação à referência desejada, a qual piora com o 

aumento do tempo de simulação. Na prática o sistema instável deve ser evitado. 

 Para realizar a análise dos pólos do sistema e do lugar das raízes que permitem detectar a 

instabilidade do sistema, utiliza-se a seguinte linha de comando no Matlab\Simulink: 

roots(d) 

ans =  0.5 +/- 0.8660i 

rlocus(Sc) 

Que apresenta o gráfico (Figura 9) do sistema instável. 

 
Figura 9 – Pólos de um sistema instável  
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Observa-se que as raízes encontram-se no semi-plano direito, evidenciando que o sistema 

tem uma resposta transitória instável. A aplicação de um controlador proporcional nesta situação, só 

pioraria a resposta do sistema, tornando as oscilações de maior freqüência, sem resolver o problema 

da estabilidade, que seria deslocar os pólos para a região do semi-plano esquerdo de S. 

2.7 SISTEMAS DE CONTROLE AUTOMÁTICO 

Os sistemas de controle podem ser classificados em sistema de controle a malha aberta e em 

sistemas de controle de malha fechada, possuindo quatro ações básicas de controle: ação liga-

desliga ou on-off, ação proporcional, ação integral e ação derivativa, podendo cada ação de controle  

atuar sozinha ou em conjunto com outra, como por exemplo no caso de um PID.  

2.7.1 Controle em Malha Aberta e Malha Fechada 
 

 Nos sistemas de controle em malha aberta (Figura 10), a ação de controle é independente da 

saída, sendo os mais simples de todos os dispositivos de controle. Sua saída não tem nenhum efeito 

sobre a ação de controle, não sendo medida e nem realimentada para a comparação com a entrada 

(OGATA, 1998, DORF & BISHOP, 2001).  

 
Figura 10 – Sistema de controle em malha aberta 
Fonte: Neris (2001).  
 
 Nos sistemas de controle em malha fechada (Figura 11), o sinal de saída possui um efeito no 

sinal de entrada, sendo dessa forma sistemas de controle realimentados. O uso de realimentação 

torna a resposta do sistema relativamente insensível a distúrbios externos e a variações internas nos 

parâmetros do sistema (NERIS, 2001). 

 Para tornar o sistema mais preciso e fazer com que ele reaja a perturbações externas, o sinal 

de saída é comparado com um sinal de referência e o desvio entre estes dois sinais é utilizado para 

determinar o sinal de controle que deve ser aplicado ao processo. Sendo o sinal de controle 

determinado de forma a corrigir este desvio entre a saída e o sinal de referência (OGATA, 1998, 

DORF & BISHOP, 2001). 
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Figura 11 – Sistema de controle em malha fechada. 
Fonte: Neris (2001).  

2.7.2 Ações de Controle Básicas 
 

Ogata (1998), classifica em quatro as ações básicas de controle: ação liga-desliga ou on-off, 

ação proporcional, ação integral e ação derivativa. 

Nos tipos de controle com Ação On-Off (Figura 12), o elemento atuante possui apenas duas 

posições fixas, ligado ou desligado. 

 
Figura 12 – Controle on-off . 
Fonte: Adaptado de Ogata(1988). 

 Em um controle de duas posições (on – off), o sinal u(t) permanece igual a um valor 

máximo ou a um valor mínimo, dependendo do sinal de erro ser positivo ou negativo: N��� � O1� �P�P����� Q 2  ���������� O:� �P�P����� L 2  

 Segundo Neris (2001), Ogata (1998) e Dorf e Bishop (2001) uma oscilação da saída entre 

dois limites é uma resposta típica deste sistema de controle. O controle liga-desliga é relativamente 

simples e pode ser utilizado quando não se necessita de um controle muito preciso, por exemplo, em 

alguns sistemas de controle de temperatura. 

2.7.3 Controladores de Três Termos – PID 

Segundo Dorf e Bishop (2001), controladores de três termos ou controlador PID, são 

amplamente usados no controle de processos industriais. Já Ogata (1998), afirma que metade dos 

controladores industriais em uso nos dias atuais, utiliza estratégias de controle PID ou PID, 

modificadas. Sua utilidade reside na sua aplicabilidade geral à maioria dos sistemas de controle e 

parcialmente a sua simplicidade funcional permitindo operá-los de maneira simples e direta. 
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2.7.3.1 Termo Proporcional  

Na ação de controle proporcional, o sinal de saída do controlador é proporcional ao erro do 

sistema. A relação entre o sinal de controle u(t) e o sinal de erro e(t) e dada pela Equação 35. N��� � RD���� (35) 

Ou pela transformada de Laplace como na Equação 36. O�	���	� � RD (36) 

Onde  RD� é o ganho proporcional. 

 Independente do mecanismo real ou a forma da energia usada na operação, o controlador é 

essencialmente um amplificador com ganho ajustável, seu diagrama de bloco pode ser observado na 

Figura 13. 

 
Figura 13 – Diagrama de blocos de um controlador proporcional. 
Fonte: Adaptado de Ogata (1998).  

  A ação proporcional possui o inconveniente de nunca conseguir anular o erro totalmente. 

Segundo Neris (2001), na medida em que o erro vai se aproximando de zero, o sinal de controle 

também vai diminuindo e chegará a tal ponto que será insuficiente para continuar a anular o erro. A 

partir daí, o sistema entra em regime permanente com um erro constante. 

2.7.3.2 Termo Integral  

Nos sistemas de ação integral, o valor de saída do controlador é variado em uma taxa 

proporcional ao sinal de erro atuante. A relação entre o sinal de controle u(t) e o sinal de erro e(t) é 

dada pela Equação 37. �N����� � R����� (37) 

Ou também como na Equação 38: N��� � �R�, ������ (38) 

Onde R� é denominado de constante integral. Sendo a função de transferência do controlador 

integral dada na Equação 39. O�	����� � R�	  (39) 
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Neris (2001), diz que na ação de controle integral, se o erro for zero, o sinal de controle 

torna-se constante, diferente da ação proporcional em que o sinal de controle vai a zero. O uso do 

integrador como controlador faz com que o sistema fique lento, pois, a resposta depende do 

acúmulo do sinal de erro na entrada do sistema. No entanto, esta ação de controle leva a um erro de 

regime permanente nulo por não necessitar de um sinal de entrada para gerar uma saída. Embora 

mais lenta, essa ação de controle é muito precisa, sendo utilizada normalmente em conjunto com a 

ação proporcional. 

   A ação de controle integral pode ser observada pelo seu diagrama de bloco (Figura 14). 

 
Figura 14 – Controle integral. 
Fonte: Adaptado de Ogata (1998). 

2.7.3.3 Termo Derivativo 

Ação derivativa: é onde o sinal de controle u(t) é proporcional a variação do sinal de erro 

e(t). A relação entre o sinal de controle u(t) e o sinal de erro e(t) é dada pela Equação 40. 

N��� � RC �������  (40) 

Onde RC é denominada de constante derivativa. 

Sua função de transferência é dada na Equação 41. O�	���	� � �RC9 (41) 

A ação derivativa pode ser observada pelo seu diagrama de bloco (Figura 15). 

 
Figura 15 – Controle derivativo. 
Fonte: Adaptado de Ogata (1998).  

 
Segundo Neris (2001), a tendência da ação do controle derivativa é tentar antecipar a ação 

do controlador para que o erro, tão logo passe a existir, seja forçado a diminuir. A ação derivativa 

tem a função de tomar a resposta de sistema de controle mais rápida. Por apenas reagir à existência 

de um erro variável, esta ação de controle não pode ser utilizada isoladamente em um controlador e 

não atenua, por exemplo, em regime, quando o erro torna-se constante. 



 

 

2.7.3.4 PID 

 A combinação das ações proporcional, integral e derivativa para gerar um 

controle, dá origem ao controlador PID (Ogata, 1998). Objetiva

particulares de cada uma destas ações a fim de se obter uma melhora significativa do 

comportamento transitório e em regime permanente do sistema controlado, conforme a 

Figura 16 – Controle PID de um processo.
Fonte: Adaptado de Ogata (1998).

 O controlador PID, tem a seguinte fu

 A equação da saída no domínio do tempo é, Equação 

N���
Podem ser obtidas combinações dos termos do PID. Por exemplo, f

se então o controlador proporcional e integral (PI), Equação 4

Por sua vez, fazendo-se 

Equação 45:  

Dorf e Bishop (2001), 

serem determinados, para um dado processo, os três ganhos,

e o ganho derivativo. 

2.8 LÓGICA FUZZY 

A Inteligência Artificial

experiência, a inteligência humana, sendo também capaz de adquirir e conservar conhecimentos em 

modelos e de responder depressa e bem a novas situações, como 

instrumentos para apoiar a inteligência humana e como Ciência da Computação procura simular o 

pensamento dos especialistas e seus fenômenos cognitivo

A combinação das ações proporcional, integral e derivativa para gerar um 

controlador PID (Ogata, 1998). Objetiva-se aproveitar as características 

particulares de cada uma destas ações a fim de se obter uma melhora significativa do 

comportamento transitório e em regime permanente do sistema controlado, conforme a 

 
Controle PID de um processo. 

Fonte: Adaptado de Ogata (1998). 

tem a seguinte função de transferência, Equação 42

<��	� � �RD ��R1	 ���RS	 
A equação da saída no domínio do tempo é, Equação 43: 

� � � �RD���� � R�, ������� � RS ��������  

Podem ser obtidas combinações dos termos do PID. Por exemplo, fazendo

se então o controlador proporcional e integral (PI), Equação 44. 

<��	� � �RD ��R�	  

se  = 0, tem-se então o controlador proporcional derivativo (PD), 

<��	� � �RD �� �RS	 
 diz que para se implementar um controlador PID, há necessidade de 

rminados, para um dado processo, os três ganhos, o ganho proporcional, o ganho integral 

A Inteligência Artificial, é uma Ciência, procura estudar e compreender a partir da 

experiência, a inteligência humana, sendo também capaz de adquirir e conservar conhecimentos em 

modelos e de responder depressa e bem a novas situações, como Engenharia procura construir 

instrumentos para apoiar a inteligência humana e como Ciência da Computação procura simular o 

pensamento dos especialistas e seus fenômenos cognitivos (ANGELOV & 

44 

A combinação das ações proporcional, integral e derivativa para gerar um só sinal de 

se aproveitar as características 

particulares de cada uma destas ações a fim de se obter uma melhora significativa do 

comportamento transitório e em regime permanente do sistema controlado, conforme a Figura 16.  

nção de transferência, Equação 42. 

(42) 

(43) 

Podem ser obtidas combinações dos termos do PID. Por exemplo, fazendo-se  = 0, tem-

(44) 

se então o controlador proporcional derivativo (PD), 

(45) 

diz que para se implementar um controlador PID, há necessidade de 

o ganho proporcional, o ganho integral 

é uma Ciência, procura estudar e compreender a partir da 

experiência, a inteligência humana, sendo também capaz de adquirir e conservar conhecimentos em 

Engenharia procura construir 

instrumentos para apoiar a inteligência humana e como Ciência da Computação procura simular o 

 ZHOU, 2007). 
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 O ser humano é capaz de trabalhar com fatores ambíguos e complexos, onde incertezas e 

informações vagas, imprecisas ou aproximadas são características de seu pensamento para a 

resolução de problemas, sendo geralmente possível expressar o pensar em termos lingüísticos. Por 

permitir o tratamento de expressões de grandezas não exatas a lógica Fuzzy, é muito parecida com o 

comportamento dos seres humanos (SHAW & SIMÕES, 2007). 

A lógica Fuzzy, baseia-se na teoria dos Conjuntos Fuzzy, onde a teoria dos Conjuntos Fuzzy, 

diz que dado um determinado elemento que pertence a um domínio, é verificado o grau de 

pertinência do elemento em relação ao conjunto (KOHAGURA, 2007). 

 Com o auxílio dos Conjuntos Fuzzy e os Conceitos de lógica Fuzzy, pode-se traduzir para 

termos matemáticos as informações imprecisas expressas por um conjunto de regras linguísticas. 

Para Tanscheit (2003 apud SAMPAIO, 2006):  

Se um operador humano for capaz de articular sua estratégia de ação como um conjunto de 
regras da forma se ... então, um algoritmo passível de ser implementado em computador 
pode ser construído. O resultado é um sistema de inferência baseado em regras, no qual a 
Teoria de Conjuntos Fuzzy e Lógica Fuzzy fornecem o ferramental matemático para se 
lidar com as tais regras lingüísticas. 

Baseando-se em estudos sobre operações de conjuntos Fuzzy a lógica Fuzzy, pode ser 

entendida como uma generalização da lógica clássica. 

A lógica clássica, pode ser representada pela função indicadora I(.), que assume apenas dois 

valores, {0,1}, conforme respectivamente o elemento não pertença ou pertença ao conjunto em 

questão. Desta forma, dado um conjunto A contido num universo X, um elemento x deste universo 

pode assumir apenas dois estados em relação ao conjunto A, que é representado pela função IA(x): 

IA(x) = {1 se x T A, ou 0 se x UA} 

Portanto pode-se definir um conjunto clássico como: 

A= {xTX | IA(x) = 1} 

No caso da lógica nebulosa três casos são possíveis, pois o mesmo elemento x T X:  

1) pode pertencer integralmente ao conjunto A; 

2) pode não pertencer a A; e 

3) pode pertencer parcialmente ao conjunto A.  

O fato de um elemento pertencer parcialmente a um conjunto faz com que deva ser trocada a 

função indicadora I(.) = {0,1} por uma função de pertinência � (.) = [0,1], ou seja, o grau de 

pertinência de um elemento a um conjunto é a referência para verificar o quanto “é possível”, esse 

elemento poder pertencer ao conjunto. O grau é calculado através de uma determinada função que 

retorna geralmente um valor real que varia entre 0 e 1(KOHAGURA, 2007), ao invés de apenas os dois 

valores extremos do intervalo, como no caso da lógica clássica.  
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 A Lógica Fuzzy, permite transformar a linguagem natural em conjuntos de números o que 

permite a manipulação computacional. “Zadeh definiu variáveis lingüísticas como variáveis as 

quais os valores são palavras ou sentenças em linguagem natural ou artificial “(COSTA, 2003).   

As variáveis lingüísticas (Figura 17), assumem valores chamados lingüísticos, como por 

exemplo, os valores FRIA, MORNA e QUENTE são relativos à variável TEMPERATURA DA 

ÁGUA. 

 Para Von Altrock (1996 apud JANÉ, 2004): 
As chamadas variáveis lingüísticas constituem o “vocabulário” da lógica fuzzy, trazendo 
toda a incerteza presente no pensamento e na expressão oral do ser humano, para sistemas 
de decisão que priorizam o padrão e respeitam determinada metodologia durante o cálculo 
computacional envolvido. Esta característica excepcional encontrada na lógica fuzzy, só é 
possível, porque considera a parcela de informação relativa não à incerteza estocástica, mas 
sim a chamada incerteza léxica presente em qualquer problema real analisado em que 
estejam envolvidas variáveis lingüísticas. 

 

 

Figura 17 – Função de pertinência e variáveis lingüísticas. 
Fonte: Adaptado de Costa, et al (2008). 

Funções de pertinência (Figura 17) podem ter diferentes formas, dependendo do conceito 

que se deseja representar e do contexto em que serão utilizadas. Podem ser definidas a partir da 

experiência e da perspectiva do usuário, mas é comum fazer-se uso de funções de pertinência 

padrão, como, por exemplo, as de forma triangular, trapezoidal e Gaussiana (SAMPAIO, 2006). 

As funções de pertinência triangulares (Figura 18) são caracterizadas por uma terna (a, b, c), 

onde a e c determinam o intervalo dentro do qual a função de pertinência assume valores diferentes 

de zero, e b é o ponto onde a função de pertinência é máxima. 
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Figura 18 – Função de pertinência triangular. 
Fonte: Adaptado de Amendola (2005). 

As funções de pertinência trapezoidais (Figura 19), são caracterizadas por um conjunto de 

quatro valores de a, b, c e d, onde a e d determinam o intervalo dentro do qual a função de 

pertinência assume valores diferentes de zero, e b e c determinam o intervalo dentro do qual a 

função de pertinência é máxima e igual a 1. 

 
 

Figura 19 – Função de pertinência trapezoidal 
Fonte: Adaptado de Amendola (2005). 

 As funções de pertinência Gaussianas (Figura 20), são caracterizadas pela sua média (m) e 

seu desvio padrão (s). Este tipo de função de pertinência tem um decaimento suave e tem valores 

diferentes de zero para todo domínio da variável estudada. 

 

Figura 20 – Função de pertinência Gaussiana 
Fonte: Adaptado de Amendola (2005).  

 
Segundo Klir (1997 apud COSTA, et al 2008): 

Cada conjunto fuzzy, A, é definido em termos de relevância a um conjunto universal, X, por 
uma função denominada de função de pertinência, associando a cada elemento x um 
número, A(x), no intervalo fechado [0,1] que caracteriza o grau de pertinência de x em A. 
A função de pertinência tem a forma:  

A: X à [0,1] 
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2.8.1 Inferência Fuzzy 

 Uma estrutura de inferência Fuzzy (Figura 21), é composta por três blocos de operações: 

 1 – Fuzzificação  

 2 – Inferência Fuzzy 

   3 – Defuzzificação 
 

 

Figura 21 – Estrutura de inferência Fuzzy 
Fonte: Jané (2004). 

 
O primeiro passo de um sistema lógico Fuzzy, é a fuzificação que consiste na transformação 

de um dado numérico em um termo de linguagem natural. Nessa etapa todas as informações 

relativas à imprecisão ou incerteza associada a estas variáveis devem ser consideradas. Ao se 

fuzificar um determinado dado numérico, são utilizadas as funções de pertinência, que verificam o 

quanto esse dado pertence a uma determinada classificação (conjunto Fuzzy) (JANÉ, 2004, 

KOHAGURA, 2007). 

Após a Fuzzificação onde se determinou os graus de pertinência de cada conjunto, segue-se 

com a fase denominada inferência Fuzzy, onde são aplicadas as regras pré-estabelecidas do tipo Se-

Então, com a finalidade de relacionar possíveis variáveis entre si e assim cumprir os objetivos do 

algoritmo. 

Segundo Von Altrock (1996 apud JANÉ, 2004), pode-se separar esta fase em dois 

componentes: Agregação e Composição. O primeiro diz respeito à chamada parcela Se, das regras 

que irão reger o processo de inferência, e o segundo, refere-se à parcela Então do conjunto de regras 

assim chamadas, Se-Então. Tais componentes compõem o chamado processo de inferência lógica 

Fuzzy, controlando as relações entre variáveis lingüísticas através de seus respectivos operadores 

lógicos. 
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 Depois de terminado o processo de inferência, inicia-se a última etapa do sistema lógico 

Fuzzy, a defuzzificação, que segundo Cox (1996 apud JANÉ, 2004) compreende o processo de 

conversão de um número Fuzzy em um número real. Sendo o método centróide mais utilizado na 

defuzzificação, este método encontra o centro geométrico dos valores de saída Fuzzy, através da 

ponderação de todos os valores possíveis da saída, sendo seus graus de pertinência utilizados como 

pesos para o cálculo de uma média ponderada. 

2.9 Fuzzy-PID 

Os controladores automáticos PID, trabalham bem em processos razoavelmente lineares, 

onde mudanças na entrada do processo geram mudanças proporcionais na saída do processo. 

Ajustes periódicos de parâmetros são necessários quando a relação de entrada e saída do processo é 

levemente linear.  

Controladores PID, apresentam diversas vantagens onde se destacam: o controle exato da 

saída do processo, a simplicidade de implementação, a velocidade na reação às perturbações, a sua 

estabilidade e uma boa relação custo benefício como apresenta a Tabela 1 (COELHO & PESSÔA, 

2007).  

Tabela 1 – Características dos controladores Fuzzy e PID. 

Características FUZZY PID 
Controle exato da saída do processo  X 
Maior velocidade na reação às perturbações  X 
Simplicidade de implementação  X 
Linguagem natural X  
Aproximação do raciocínio humano X  
Trabalha com informações vagas incertas X  
Não necessita de modelagem matemática do processo X X 

Fonte: Adaptado de Coelho e Pessôa, 2007 e Campos e Saito, 2004. 

No entanto, a presença de não linearidades, da dificuldade de sintonia e a modelagem 

matemática incompleta dos processos, devido ao conhecimento insuficiente ou complexidade da 

planta, limitam o desempenho dos controladores PID, tornando-os não capazes de apresentar um 

desempenho ótimo em todas as condições operacionais (SIMOES & SHAW, 2007).  

Já controladores de processos baseados em lógica Fuzzy, são uma função não linear entre as 

variáveis de entrada e saída, refletindo o conhecimento que os operadores e engenheiros possuem 

da operação de um processo, não necessitando de um modelo analítico completo do processo 

(CAMPOS & SAITO, 2004). O controlador Fuzzy, calcula as suas ações em função de uma base de 
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conhecimento heurística de como se deve controlar este processo, que pode ser complexo, 

impreciso e incerto (BERENJI, 1993 apud CAMPOS & SAITO, 2004). 

Controladores Fuzzy, podem considerar vários critérios de desempenho simultaneamente 

que podem ser escritos de forma matemática ou mesmo lingüística, através da generalização ou 

inferência de uma variável dentro de um universo de referência que se deseja controlar. 

Uma das principais vantagens dos sistemas de controle Fuzzy, é a redução considerável do 

tempo de desenvolvimento de um controlador não linear para um sistema complexo (BONISSONE 

et al, 1995 apud CAMPOS & SAITO, 2004). Outras vantagens do controle Fuzzy, são a dispensa de 

uma modelagem matemática na maioria das vezes, a facilidade de ser implantado em tempo real, a 

expansão e aperfeiçoamento do conjunto de regras para a melhora do sistema de controle, quando 

este apresente necessidade de ajustes a novas funcionalidades, a robustez em aplicações práticas e a 

capacidade de controlar processos complexos (CALLAI et al, 2007; CAMPOS & SAITO, 2004 ). 

Porém, a necessidade de um especialista para a construção da base de regras e a dificuldade de se 

estabelecer regras corretamente dificultam um pouco a sua utilização (Tabela 1). 

Uma tendência nos dias atuais, é a utilização de controladores híbridos Fuzzy-PID, suprindo 

dessa maneira os pontos fracos que cada um dos controladores possui e utilizando-se o que cada 

controlador realiza de melhor no ato de se controlar a planta (AL-ODIENAT & AL-LAWAMA, 

2008). 

Os controladores Fuzzy-PID, na prática, possuem a habilidade de auto ajustar-se e adaptar-se 

melhor às não-linearidades e variações dos parâmetros do processo controlado. Variantes da 

combinação destes controladores garantem maior robustez e qualidade no sistema controlado, as 

versões mais freqüentes são Fuzzy-PI e Fuzzy-PD (ERENOGLU et al, 2006). 

Para Campos e Saito (2004), os primeiros passos para a elaboração de um controlador 

Fuzzy-PID, são: a definição do universo de referência (domínio) das variáveis do controlador, a 

normalização em um determinado intervalo, a definição das funções de pertinência e a definição das 

regras de controle.  

Quando se define a normalização a ser utilizada, definem-se fatores de escala para as 

variáveis associadas. Já, as funções de pertinência são definidas a partir da escolha dos valores 

lingüísticos necessários ao controle e as regras de controle que associam as variáveis de entrada 

com as de saída. São elaboradas em função do conhecimento que os operadores e ou engenheiros 

possam ter do processo a ser controlado. 

Na literatura constam três categorias para a classificação dos controladores Fuzzy-PID: Ação 

direta, escalonamento de ganho e controle híbrido Fuzzy-PID. A categoria de ação direta também 
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pode ser classificada em três subcategorias, de acordo com o número de entradas: uma, duas e três 

entradas de ação direta no controlador Fuzzy-PID (YESIL et al 2003, AKBIYIK et al, 2005 apud 

ERENOGLU et al,  2006). Neste trabalho foi utilizada a técnica da ação direta. A classificação dos 

controladores Fuzzy PID pode ser vista na Figura 22.  

 

Figura 22 – Classificação dos controladores Fuzzy-PID. 
Fonte: Adaptado de Erenoglu et al  (2006). 

 

A estrutura genérica do controlador Fuzzy-PID, de ação direta, possui duas entradas que 

geralmente são o erro (e), que é o desvio entre a variável de processo e o seu valor desejado e a 

derivada no tempo desse sinal de erro (�) que alimentam uma base de regras Fuzzy, uma variável de 

saída (u), que é a variável manipulada como mostrado na Figura 23 (CAMPOS &SAITO, 2004).  

 

Figura 23 – Estrutura do controlador Fuzzy-PID. 
Fonte: Adaptado de Erenoglu et al  (2006). 

Onde, Ke, Kd, � e � são ganhos de controle; � representa a derivada do erro (e) e u a saída do 

controlador.  

 Uma estrutura de controlador Fuzzy-PI, de ação direta, é mostrada na Figura 24, onde há 

duas entradas, uma de erro (e) e outra da integral do erro (�), que alimentam o controlador Fuzzy e 

dão origem ao sinal manipulado uPI. 

 

Figura 24 – Estrutura do controlador Fuzzy-PI. 
Fonte: Adaptado de Hakim, Soeprijanto e HP (2007). 
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Onde, Ki e Kp2 são os ganhos e uPI a saída do controlador. 

Já uma estrutura de controlador Fuzzy-PD, é mostrada na Figura 25, onde há duas entradas, 

uma de erro (e) e outra a derivada do erro ( CC/), que alimentam o controlador Fuzzy e dá origem ao 

sinal manipulado uPD. 

 

Figura 25 – Estrutura do controlador Fuzzy-PD. 
Fonte: Adaptado de Hakim, Soeprijanto e HP (2007). 

Onde, Kp1 e Kd são os ganhos e uPD a saída do controlador. 

Na Figura 26, é mostrada uma configuração híbrida PID, onde a saída manipulada (u) é uma 
das saídas uPI ou uPD. 

 

Figura 26 – Estrutura do controlador híbrido Fuzzy-PID. 
Fonte: Adaptado de Hakim, Soeprijanto e HP (2007). 

Onde, Kp, Kd e Ki  são os ganhos e uPID, é a saída do controlador PID  e o FUZZY-PID, é a 

saída do controlador Fuzzy-PID, e a saída manipulada final é u. 

 A utilização da lógica Fuzzy, em conjunto com controladores PID, incorpora certo nível de 

inteligência artificial aos controladores convencionais, tornando-os mais eficazes. Um controlador 

Fuzzi-PI, apresenta uma menor sensibilidade às variações de carga e observa-se uma maior 

sensibilidade à mudanças da tensão de entrada, o Fuzzy-PI, mostra um desempenho melhor na 
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análise de erros transitórios. Já controladores Fuzzy-PID, têm fornecido boas respostas em termos 

das performances em estado transiente e estacionário (AL-ODIENAT & AL-LAWAMA, 2008, 

KURNAZ, 2009, ERENOGLU et al, 2006) . 

2.10 AVIÕES, SUA DINÂMICA E SEUS EIXOS  

As seções a seguir têm o objetivo de abordar os principais conceitos relacionados à 

modelagem dinâmica de uma aeronave e as principais manobras que podem ser realizadas. 

Avião, ou aeroplano, é uma aeronave mais pesada que o ar, que usa asas e/ou outras partes 

de sua estrutura para sua sustentação. O avião alcança e sustenta o vôo através de reações 

aerodinâmicas que acontecem quando o ar passa em velocidade pelas suas asas (HOMA, 2005). 

Os principais componentes de um avião podem ser classificados em partes fixas e partes 

móveis. As partes fixas são as asas, fuselagem, motor e estabilizadores e nas partes móveis 

encontram-se o trem de pouso e as superfícies de controle do avião, que são os flaps, ailerons, leme 

e o profundor (SAMPAIO, 2006). 

Um avião pode ser descrito pelas leis que regem a dinâmica dos corpos rígidos, onde os eixos 

do avião são linhas imaginárias e ideais traçadas sobre o mesmo, partindo de seu centro de 

gravidade (Figura 27), cuja denominação e movimentos são os seguintes, (MUÑOZ, 2005 apud 

SAMPAIO, 2006): 

• Eixo longitudinal ou eixo X: percorre desde o nariz até a cauda do avião. É responsável pelo 

movimento de rolagem da aeronave (levanta uma asa e abaixa a outra – Roll). 

• Eixo lateral ou eixo Y: percorre de uma extremidade da asa à outra. É responsável pelo 

movimento de arfagem da aeronave (move o nariz para cima ou nariz para baixo – Pitch). 

• Eixo vertical ou eixo Z: atravessa o centro gravitacional do avião, sendo responsável pelo 

movimento de guinada da aeronave (move o nariz para a esquerda ou para a direita – Yaw). 

 
Figura 27 – Eixos e movimentos do avião. 
Fonte: Adaptado de Sampaio (2006). 



54 
 

 

 
O modelo matemático das aeronaves pode ser derivado a partir das leis de Newton e consiste 

em um conjunto complexo de equações diferenciais não lineares (NEWMAN, 2001).  

2.11 MANOBRAS DE VÔO DE UMA AERONAVE 

Durante a realização do um vôo, o piloto executará uma série de procedimentos visando à 

estabilidade da aeronave em uma rota determinada, monitorando e atuando no controle da altitude, 

direção e velocidade da aeronave.  

Em relação à altura da aeronave, o piloto pode ascender, descender ou manter uma altitude 

constante, quanto à direção, virar à direita, esquerda ou manter a direção do vôo e na velocidade 

acelera, retarda ou mantém uma velocidade constante (HOMA, 2005). 

Estas tarefas recebem o nome de manobras básicas, pois em qualquer operação que o piloto 

efetue em vôo requer o emprego de alguma delas, e podem se enumeradas como: Vôo reto e 

nivelado, vôo reto ascendente, vôo reto descendente, vôo em curva ascendente, vôo em curva 

descendente e glissagem (SAMPAIO, 2006). 

Vôo Reto e Nivelado (Figura 28(c)): é uma manobra quando a aeronave mantém o nível de 

vôo em uma altitude constante e a direção estabelecida em uma trajetória retilínea.  

Vôo Reto Ascendente (Figura 28(d)): é uma manobra resultante de uma combinação de 

potência e altitude que faz a aeronave ganhar altura e manter-se na direção estabelecida. 

Vôo Reto Descendente (Figura 28(b)): a aeronave realiza vôo descendente quando vai 

perdendo altitude ao longo do tempo e segue uma mesma direção estabelecida. O vôo descendente 

divide-se em perda de altitude assistida pelo motor e sem motor, neste segundo mantêm-se o motor 

em sua potência mínima sem desligá-lo. 

Vôo em Curva Nivelado (Figura 28(a)): consiste em uma mudança de direção da aeronave, 

que mantêm o ângulo de rolagem fixo, sem derrapar nem deslizar, enquanto mantém-se a altitude 

de vôo. 

Vôo em Curva Ascendente (Figura 29): é a junção de duas manobras: o vôo reto ascendente 

e o vôo em curva nivelado. Nesta manobra, obtêm-se uma mudança de direção, mantendo o ângulo 

de rolagem fixo, sem derrapar nem deslizar, e eleva-se a altitude de vôo do avião. 

Vôo em Curva Descendente (Figura 30): esta manobra vôo é uma modificação da manobra 

vôo em curva ascendente, diminuindo-se a altitude de vôo da aeronave durante o vôo, enquanto 

mantém-se um ângulo de rolagem fixo, para realizar a curva. 
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Glissagem (Figura 31): é a manobra executada quando o eixo longitudinal aponta em uma 

direção diferente de sua trajetória, seu objetivo é contrapor a ação do vento lateral que faz a 

aeronave se desviar de sua rota previamente estabelecida. Sua execução se dá aplicando-se ao leme 

da aeronave um ângulo de correção, provocando dessa maneira um ângulo de deriva na proa da 

aeronave, forçando o deslizamento lateral em direção à rota destino estabelecida (SAMPAIO, 2006, 

HOMA, 2005).   

 

Figura 28 – Manobras: (a) Curva Nivelado, (b) Vôo Reto Descendente, (c) Vôo Reto Nivelado e 
(d) Vôo Reto Ascendente. 
Fonte: Sampaio (2006). 

 

 

Figura 29 – Manobra Curva Ascendente. 
Fonte: Sampaio (2006). 

 

 
Figura 30 – Manobra Curva Descendente. 
Fonte: Sampaio (2006). 
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Figura 31 – Manobra Glissagem. 
Fonte: Sampaio (2006). 
 

Para a execução de cada manobra da aeronave, o sistema de navegação modifica ou mantém 

o estado dos atuadores da aeronave, a partir dos valores desejados de velocidade (V), ângulo de 

glissagem (beta), ângulo de rolagem (phi) e altura (H) (Tabela 2). 

Tabela 2 – Variáveis modificadas na realização das manobras. 

Manobra Variável modificada pelo 
Sistema de Navegação 

Variável mantida da altitude 
atual 

Vôo Reto e Nivelado V H 
beta = 0º 
phi = 0° 

Vôo Reto e Nivelado com 
Glissagem 

V 
beta 

H 
phi = 0° 

Vôo Reto Ascendente V 
H 

beta = 0° 
phi = 0° 

Vôo Reto Descendente V 
H 

beta = 0° 
phi = 0° 

Vôo em curva Nivelado phi V 
H 

beta = 0° 
Vôo em Curva Ascendente phi 

H 
V 

beta = 0° 
Vôo em Curva Descendente phi  

H 
V 

beta = 0° 
Fonte: Adaptado de Sampaio (2006). 

Para executar a manobra de vôo reto nivelado o sistema de navegação fornece ao atuador 

motor a referência da velocidade (V) definida, deixando o valor do atuador aileron na referência de 

rolagem (phi) igual a zero para manter as asas niveladas, o atuador profundor, que atua na altitude 

(H), igual à altitude da aeronave no instante do início da manobra, mantendo a mesma altitude da 

aeronave, e o atuador leme, responsável pela glissagem (beta) igual a zero (SAMPAIO, 2006). 

 Já para executar a manobra de vôo em curva ascendente o sistema de navegação fornece ao 

atuador aileron a referência de rolagem (phi) definida, ao atuador profundor a referência de altitude 

(H) definida, mantendo o atuador motor com a referência igual à velocidade (V) da aeronave no 

início da manobra e o atuador leme (beta) em zero. 

2.12 AEROSIM BLOCKSET 1.2 

 O AeroSim BlockSet 1.2 é um conjunto de ferramentas projetadas para a simulação de 

modelos dinâmicos não lineares de aeronaves com 6-DOF, composta por uma biblioteca de 



57 
 

 

modelos completos de aviões personalizáveis  através de trocas de parâmetros. Possui também o 

Aerosonde (Figura 32(A)), como modelo presente em seu portfólio (Figura 32(B)), juntamente com 

algumas simulações de seu funcionamento, o que facilita a compreensão e aprendizagem do uso da 

ferramenta. O AeroSim, disponibiliza para o ambiente de simulações modelos de atmosfera com ou 

sem ventos constantes, rajadas de vento, turbulências e utiliza o sistema tridimensional de 

coordenadas da Terra WGS-84 (World Geodetic System) para a localização no globo terrestre. 

Pode realizar toda a simulação da dinâmica de um vôo, partindo da aeronave e seus componentes 

até o ambiente ao redor dela, (SILVEIRA, 2008).  

 

Figura 32 – Aerosonde (A), modelo do AeroSim (B). 
Fonte: Adaptado de Sampaio (2006). 

 O modelo do Aerosonde responsável pela simulação do comportamento da aeronave, 

(Figura 32(B)), possui três entradas (Controls, Winds e RST) e quinze saídas (States, Sensors,Velw, 

Mach, Ang Acc, Euler, AeroCoeff, PropCoeff, EngCoff, Mass, ECEF, MSL, AGL, REarth e  

AConGnd) possibilitando uma infinidade de conexões para diversas simulações. Este bloco é 

composto por sub-blocos (Figura 33) que interligam os diversos modelos de suas bibliotecas: 

modelo aerodinâmico, modelo de propulsão, inércia, atmosfera, equação de movimento e terra. 
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Figura 33 – Sub-blocos que compõem o modelo do Aerosonde. 
Fonte: AeroSim Blockset 1.2. 



59 
 

1 – Modelo Aerodinâmico: a biblioteca Aerodinâmica contém todos os elementos necessários para 

desenvolver um modelo aerodinâmico simples de uma aeronave. A abordagem realizada pela 

biblioteca envolve a aerodinâmica linear, em que a força aerodinâmica e coeficientes são calculados 

utilizando-se combinações de derivativas de aerodinâmica. 

2 – Modelo de Propulsão: esta biblioteca contém diversos tipos de modelos para o sistema de 

propulsão dos aviões. Embora modelos de propulsão possam ser extremamente complexos, as 

implementações no AeroSim, foram mantidos relativamente simples e genéricas, permitindo que se 

desenvolva rapidamente e teste um modelo de aeronave  inteiramente funcional. 

3 – Inércia: a biblioteca inércia contém o modelo de parâmetros da evolução da inércia da 

aeronave, incluindo a massa, a posição do centro gravitacional e os momentos de inércia. Além 

disso, a mesma biblioteca inclui os blocos somatório de todas as forças e momentos fornecidos 

pelas bibliotecas aerodinâmica, propulsão e modelos atmosféricos para obter uma única força e um 

único momento para que possam ser usados nas equações de movimento. 

4 – Atmosfera: a biblioteca Atmosfera, inclui blocos para estimar parâmetros do ar e os efeitos do 

vento. 

5 – Aceleração Total: o bloco Aceleração Total, é um componente da biblioteca Equação de 

Movimento, e acrescenta todas as acelerações aplicadas à célula devido à aerodinâmica e propulsão, 

e retorna a soma como componentes no eixo do corpo.  

6� �� Momento Total: o bloco Momento Total, é um componente da biblioteca Equação de 

Movimento e calcula o momento total aplicado à célula pela aerodinâmica e propulsão. O momento 

é calculado sobre a localização do centro de gravidade (CG) atual na aeronave.  

7 – Equação de Movimento: a biblioteca de equações de movimento contém funções que 

descrevem as coordenadas de um objeto em função do tempo. A mesma inclui blocos para todas as 

equações diferenciais que descrevem a dinâmica da aeronave, como será visto na próxima seção. 

8 – Terra: a biblioteca Terra inclui blocos da forma do modelo da Terra, da gravidade e do campo 

magnético. 

2.13 EQUAÇÕES DE MOVIMENTO 

A biblioteca de equações de movimento, contém funções que descrevem as coordenadas de 

um objeto em função do tempo. A mesma inclui blocos para todas as equações diferenciais que 

descrevem a dinâmica da aeronave. Essas equações constituem o ponto central de um modelo de 

aeronave dinâmica. Existem duas formulações que são comumente usadas para gerar as equações de 

movimento, e elas são fornecidas em duas sub-partes dentro da biblioteca AeroSim. Estas são: o 



 

 

EOM (Equações do Movimento) com velocidades referentes ao eixo

com velocidade geodésica (NED), referentes ao sistema de coordenadas terrestre. A partir do po

de vista das entradas e saídas (I/O), ambas as formulações são iguais (por exemplo, ambas as 

velocidades de saída serão expressas em um ponto do corpo da aeronave e num marco geodésico, 

tal que o projetista possa mudar facilmente para uma formulação di

aeronave ter sido construído (AEROSIM, 2004).

2.13.1 Aceleração Total 

O bloco Aceleração Total

aerodinâmica e propulsão, e retorna a soma como componentes no eixo do 

do Bloco: 

1. Parâmetros: nenhum 

2. Entradas: 

• Faero: vetor 3x1 de forças aerodinâmicas no eixo do corpo 

• Fprop: vetor 3x1 de forças propulsoras no eixo do corpo

• Mass: massa atual da aeronave (

3. Saídas: 

• Acc: vetor 3x1 da aceleração total no eixo do corpo 

4. Detalhes: A aceleração total inclui tudo, exceto a gravidade. Forças potenciais como 

gravidade não podem ser medidas pelos acelerômetros, uma vez que afeta todos os sub

componentes do acelerômetro da mesma forma. As acelerações totais são 

Equação 46. 

VPWPXPYZ
5. Utilização: O bloco de entradas é fornecido pelo bloco de força aerodinâmica, do módulo 

Aerodinâmica, o bloco da força de 

aeronave. A aceleração total de saída é usada pelos blocos de forças nas equações de 

movimento e pode também ser fornecida como saída do modelo da aeronave.

 

2.13.2 Momento Total 
O   bloco   calcula   o   momento   total  aplicado  à  célula  pela  aerodinâmica  e  propulsão.

EOM (Equações do Movimento) com velocidades referentes ao eixo (x, y, z) do avião e do EOM 

com velocidade geodésica (NED), referentes ao sistema de coordenadas terrestre. A partir do po

de vista das entradas e saídas (I/O), ambas as formulações são iguais (por exemplo, ambas as 

velocidades de saída serão expressas em um ponto do corpo da aeronave e num marco geodésico, 

tal que o projetista possa mudar facilmente para uma formulação diferente EOM após o modelo da 

aeronave ter sido construído (AEROSIM, 2004). 

 

O bloco Aceleração Total, acrescenta todas as acelerações aplicadas à célula devido à 

aerodinâmica e propulsão, e retorna a soma como componentes no eixo do 

Faero: vetor 3x1 de forças aerodinâmicas no eixo do corpo 

Fprop: vetor 3x1 de forças propulsoras no eixo do corpo 

Mass: massa atual da aeronave (Maircraft). 

Acc: vetor 3x1 da aceleração total no eixo do corpo 

Detalhes: A aceleração total inclui tudo, exceto a gravidade. Forças potenciais como 

gravidade não podem ser medidas pelos acelerômetros, uma vez que afeta todos os sub

componentes do acelerômetro da mesma forma. As acelerações totais são 

Z = 1[\]̂ _̂ \`a . bcdWdXdYefg�h��c
dWdXdYeD�hDi 

Utilização: O bloco de entradas é fornecido pelo bloco de força aerodinâmica, do módulo 

Aerodinâmica, o bloco da força de propulsão, do módulo Propulsão e o bloco de inércia da 

aeronave. A aceleração total de saída é usada pelos blocos de forças nas equações de 

movimento e pode também ser fornecida como saída do modelo da aeronave.

o   momento   total  aplicado  à  célula  pela  aerodinâmica  e  propulsão.
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(x, y, z) do avião e do EOM 

com velocidade geodésica (NED), referentes ao sistema de coordenadas terrestre. A partir do ponto 

de vista das entradas e saídas (I/O), ambas as formulações são iguais (por exemplo, ambas as 

velocidades de saída serão expressas em um ponto do corpo da aeronave e num marco geodésico, 

ferente EOM após o modelo da 

acrescenta todas as acelerações aplicadas à célula devido à 

aerodinâmica e propulsão, e retorna a soma como componentes no eixo do corpo. As características 

. 

. 

. 

Detalhes: A aceleração total inclui tudo, exceto a gravidade. Forças potenciais como 

gravidade não podem ser medidas pelos acelerômetros, uma vez que afeta todos os sub-

componentes do acelerômetro da mesma forma. As acelerações totais são calculadas na 

 

(46) 

 
Utilização: O bloco de entradas é fornecido pelo bloco de força aerodinâmica, do módulo 

propulsão, do módulo Propulsão e o bloco de inércia da 

aeronave. A aceleração total de saída é usada pelos blocos de forças nas equações de 

movimento e pode também ser fornecida como saída do modelo da aeronave. 

o   momento   total  aplicado  à  célula  pela  aerodinâmica  e  propulsão.       
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O momento é calculado sobre a localização do centro de gravidade (CG) atual na aeronave. As 

características do Bloco: 

1. Parâmetros: 

• Ponto de aplicação da força aerodinâmica: as coordenadas do ponto em que as forças 

aerodinâmicas e momentos são dados no eixo do corpo   �fg�h = KIfg�h��fg�h�jfg�hMk. 

• Ponto de aplicação da força propulsora: as coordenadas do ponto em que as forças de 

propulsão e momentos são dadas no eixo do corpo �D�hD = lID�hD��D�hD�jD�hDmk. 

2. Entradas: 

• Faero: vetor 3x1 das forças aerodinâmicas no eixo do corpo dfg�h = lIWfg�h��Xfg�h�jYfg�hmk. 

• Maero: vetor 3x1 dos momentos aerodinâmicos no eixo do corpo �fg�h = l�Wfg�h��Xfg�h��Yfg�hmk. 

• Fprop = vetor 3x1 das forças propulsoras no eixo do corpo dD�hD = ldD�hD�dD�hD�dD�hDmk. 

• Mprop: vetor 3x1 de momento de propulsão no eixo do corpo �D�hD = 

l�WD�hD��XD�hD��YD�hDmk 

• CGpos: vetor 3x1 da posição CG no eixo do corpo  �no = KIno��no�jnoMk. 

3. Saídas: 

• Mcg: o vetor 3x1 do momento total sobre CG �no = l�W��X��Ymk. 

4. Detalhes: O movimento total é computado como mostra a Equação 47: �no � ��fg�h-��no� p �dfg�h���fg�h��F�D�hD -��noG p �dD�hD ��D�hD (47) 

5. Utilização: Os blocos de entrada são fornecidos pela força aerodinâmica e pelo momento 

aerodinâmico, no módulo Aerodinâmica, pela força de propulsão, pelo momento de 

propulsão, no módulo de Propulsão e pelo bloco de inércia na aeronave, no módulo de 

Inércia. O bloco saída é utilizado pelo bloco de momentos nas Equações de Movimento. 

 
2.13.3 Sistemas de Coordenadas do Avião EOM : Forças 

O bloco implementa as equações de força de um corpo rígido  com seis  graus de liberdade, 

cujas equações descrevem a variação temporal da velocidade da aeronave (acelerações). As 

características do Bloco: 

 



 

 

1. Parâmetros: 

• �������	��
������	�
������������	
�������	��
������	�
�

2. Entradas: 

• Rates: vetor 3x1 de taxas angulares 

• Accel: vetor das acelerações 

• Gravity: aceleração gravitacional como 

• DCM: matriz de transformação 3x3 (de navegação 

corpo- do avião). 

• RST: sinalizador do reset do integrador, que pode ser 0 ou 1.

3. Saídas: 

• Velocities: vetor 3x1 de velocidades 

Detalhes: As equações das 

descritas na Equação 4

q
            Onde:  

A condição inicial para a integração das velocidades é retirada do bloco parâmetros. 

Se o sinalizador RST, 

para a condição inicial. As acelerações 

carregadas (aerodinâmica, propulsão e ventos). As velocidades incluem 

em outras palavras, eles representam a velocidade da aeronave no solo, expressa no eixo do 

corpo (avião). 

4. Utilização: define as entradas a partir do bloco de Momentos, nas equações de movimento, 

que provêm do bloco de Aceleração Total 

o modelo geoidal da Terra. O sinalizador de RST

�������	��
������	�
������������	
�������	��
������	�
� �

Rates: vetor 3x1 de taxas angulares . 

Accel: vetor das acelerações . 

Gravity: aceleração gravitacional como um escalar. 

DCM: matriz de transformação 3x3 (de navegação –geodésica

RST: sinalizador do reset do integrador, que pode ser 0 ou 1. 

Velocities: vetor 3x1 de velocidades . 

Detalhes: As equações das acelerações podem ser encontradas em Stevens e Lewis

descritas na Equação 48. 

Nr � �q - �st ��uW �� �PW 

qr � -��N � �t ��uX ���PX 

tr � sN - �q ��uY �� �PY 

VuWuXuYZ =  v:D * V22uZ    
A condição inicial para a integração das velocidades é retirada do bloco parâmetros. 

 mudar do 0 para 1 durante a simulação, o integrador é restabelecido 

para a condição inicial. As acelerações ,  e , devem incluir todas as células 

carregadas (aerodinâmica, propulsão e ventos). As velocidades incluem 

em outras palavras, eles representam a velocidade da aeronave no solo, expressa no eixo do 

Utilização: define as entradas a partir do bloco de Momentos, nas equações de movimento, 

que provêm do bloco de Aceleração Total no módulo de Inércia, a partir do WGS

o modelo geoidal da Terra. O sinalizador de RST, pode ser manuseado pelo usuário. O bloco 
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��

geodésica- para a plataforma –

acelerações podem ser encontradas em Stevens e Lewis (2003), e 

 

(48) 

 

(49) 

A condição inicial para a integração das velocidades é retirada do bloco parâmetros. 

mudar do 0 para 1 durante a simulação, o integrador é restabelecido 

, devem incluir todas as células 

carregadas (aerodinâmica, propulsão e ventos). As velocidades incluem os efeitos do vento; 

em outras palavras, eles representam a velocidade da aeronave no solo, expressa no eixo do 

Utilização: define as entradas a partir do bloco de Momentos, nas equações de movimento, 

no módulo de Inércia, a partir do WGS-84, que é 

pode ser manuseado pelo usuário. O bloco 



 

 

de saída forma parte do vetor de estados da aeronave e é amplamente utilizado no modelo da 

aeronave. 

2.13.4 Sistemas de Coordenadas do Avião EOM: Momentos

O bloco representa as equações de momentos de um corpo rígido com seis graus de 

liberdade, para obter a instantaneidade nas taxas do movimento angular. 

Bloco: 

1. Parâmetros: 

• Taxa angular inicial: veto

2. Entradas: 

• Inertia: vetor 4x1 dos atuais momentos de inércia 

• Moments: vetor 3x1 dos momentos em relação ao CG 

• RST: sinalizador de reset, que pode ser 0 ou 1.

3. Saídas: 

• Angular Rates: veto

• Angular Acc: vetor 3x1 das acelerações angulares 

4. Detalhes: As equações dos momentos são implementadas como mostradas em 

Lewis (2003), sendo um resumo dado na Equação 5

Onde os coeficientes de inércia c1 a c9 são calculadas usando o bloco de Coeficientes de 

Inércia. Os momentos devem incluir todos os par

propulsão e ventos, e devem ser dados em relação à atual localização do CG da aeronave. A 

condição inicial para a integração é retirada do bloco Parâmetros. Se sinalizador RST

para 1 durante a simulação, o integrador é restabelecido para a condição inicial.

5. Utilização: o bloco lê as entradas a partir do módulo de Inércia da Aeronave e da leitura do 

Momento Total no Módulo de Inércia. O sinalizador RST

O bloco de saída é parte do vetor de estado da aeronave e é amplamente usado em todo o 

modelo da aeronave. 

de saída forma parte do vetor de estados da aeronave e é amplamente utilizado no modelo da 

e Coordenadas do Avião EOM: Momentos 

O bloco representa as equações de momentos de um corpo rígido com seis graus de 

liberdade, para obter a instantaneidade nas taxas do movimento angular. 

Taxa angular inicial: vetor 3x1 dos valores iniciais .

Inertia: vetor 4x1 dos atuais momentos de inércia 

Moments: vetor 3x1 dos momentos em relação ao CG 

RST: sinalizador de reset, que pode ser 0 ou 1. 

Angular Rates: vetor 3x1 do corpo de taxas angulares

Angular Acc: vetor 3x1 das acelerações angulares . 

Detalhes: As equações dos momentos são implementadas como mostradas em 

2003), sendo um resumo dado na Equação 50. �r � �!1�� ��!:��s ��!w6 ��!xy sr � � !z�� -�!{��: -��: ���!|� �r � �!}�� ��!:��s ��!x6 ��!~y 

Onde os coeficientes de inércia c1 a c9 são calculadas usando o bloco de Coeficientes de 

Inércia. Os momentos devem incluir todos os parâmetros disponíveis, por exemplo, aerodinâmica, 

propulsão e ventos, e devem ser dados em relação à atual localização do CG da aeronave. A 

condição inicial para a integração é retirada do bloco Parâmetros. Se sinalizador RST

ulação, o integrador é restabelecido para a condição inicial.

Utilização: o bloco lê as entradas a partir do módulo de Inércia da Aeronave e da leitura do 

Momento Total no Módulo de Inércia. O sinalizador RST, pode ser manuseado pelo usuário. 

ída é parte do vetor de estado da aeronave e é amplamente usado em todo o 
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de saída forma parte do vetor de estados da aeronave e é amplamente utilizado no modelo da 

 

O bloco representa as equações de momentos de um corpo rígido com seis graus de 

liberdade, para obter a instantaneidade nas taxas do movimento angular. As características do 

 

. 

. 

. 

Detalhes: As equações dos momentos são implementadas como mostradas em Stevens e 

 

(50) 

Onde os coeficientes de inércia c1 a c9 são calculadas usando o bloco de Coeficientes de 

âmetros disponíveis, por exemplo, aerodinâmica, 

propulsão e ventos, e devem ser dados em relação à atual localização do CG da aeronave. A 

condição inicial para a integração é retirada do bloco Parâmetros. Se sinalizador RST, mudar de 0 

ulação, o integrador é restabelecido para a condição inicial. 

Utilização: o bloco lê as entradas a partir do módulo de Inércia da Aeronave e da leitura do 

pode ser manuseado pelo usuário. 

ída é parte do vetor de estado da aeronave e é amplamente usado em todo o 



 

 

2.13.5 Sistemas de Coordenadas 

O bloco Cinemática, 

representação dos Quaternions, generalização do cálculo vetorial e os números complexos. Em 

computação gráfica os Quaternions

cosseno do ângulo de rotação na parte real e o eixo de rotação na parte imaginária. 

características do Bloco: 

1. Parâmetros: 

• Cinemática inicial: vetor 4 X 1 dos valores iniciais para as cinemáticas 

. 

2. Entradas:  

• Rates: vetor 3 X 1 do corpo de taxas 

• RST: sinalizador de reset, que pode ser 0 ou 1.

3. Saídas: 

• Quaternions: o vetor 4 X 1 de cinemática 

4. Detalhes: As equações da cinemática são usadas em “Euler Rodrigues Quaternions

tipo de aplicação é considerado superior para ângulos Euler nas equações simples, uma vez 

que as equações cinemáticas são lineares e a solução não exibe bloco singular. A Equação 

51, é descrita com mais detalhes em (Farrell e Barth, 1999).

��r��rW�rX�rY�
A condição inicial para a integração é retirada do bloco 

mudar de 0 para 1 durante a simulação, o integrador é restabelecido para a condição inicial.

5. Utilização: O bloco começa a partir de sua entrada no bloco Momentos nas equações de 

movimentos. O sinalizador RST

do vetor de estado da Aeronave e serve como uma entrada para o Corpo

bloco de Cinemática em transformação, cuja saída, direção matriz cosine é amplamente 

utilizada em todo modelo da aeronave.

e Coordenadas do Avião EOM : Cinemática (Quaternions

 integra a taxa angular para obter a atitude da aeronave como 

representação dos Quaternions, generalização do cálculo vetorial e os números complexos. Em 

computação gráfica os Quaternions, são utilizados para realizar rotações, sendo determinado pelo 

no do ângulo de rotação na parte real e o eixo de rotação na parte imaginária. 

Cinemática inicial: vetor 4 X 1 dos valores iniciais para as cinemáticas 

 

Rates: vetor 3 X 1 do corpo de taxas angulares , dados em rad/s

RST: sinalizador de reset, que pode ser 0 ou 1. 

Quaternions: o vetor 4 X 1 de cinemática . 

Detalhes: As equações da cinemática são usadas em “Euler Rodrigues Quaternions

é considerado superior para ângulos Euler nas equações simples, uma vez 

que as equações cinemáticas são lineares e a solução não exibe bloco singular. A Equação 

, é descrita com mais detalhes em (Farrell e Barth, 1999). 

� rrr r � = 1: * �2��� - ����� - s��� - ���������2�������������� - ss���� - �������2��������������������s���� - ���������2�   *�
���W�X�Y� 

A condição inicial para a integração é retirada do bloco de parâmetros. Se o 

mudar de 0 para 1 durante a simulação, o integrador é restabelecido para a condição inicial.

Utilização: O bloco começa a partir de sua entrada no bloco Momentos nas equações de 

movimentos. O sinalizador RST, pode ser manuseado pelo usuário. O bloco de saída é parte 

do vetor de estado da Aeronave e serve como uma entrada para o Corpo

bloco de Cinemática em transformação, cuja saída, direção matriz cosine é amplamente 

utilizada em todo modelo da aeronave. 

64 

: Cinemática (Quaternions) 

integra a taxa angular para obter a atitude da aeronave como 

representação dos Quaternions, generalização do cálculo vetorial e os números complexos. Em 

são utilizados para realizar rotações, sendo determinado pelo 

no do ângulo de rotação na parte real e o eixo de rotação na parte imaginária. As 

Cinemática inicial: vetor 4 X 1 dos valores iniciais para as cinemáticas 

, dados em rad/s 

Detalhes: As equações da cinemática são usadas em “Euler Rodrigues Quaternions”. Este 

é considerado superior para ângulos Euler nas equações simples, uma vez 

que as equações cinemáticas são lineares e a solução não exibe bloco singular. A Equação 

 

(51) 

 

parâmetros. Se o sinalizador RST 

mudar de 0 para 1 durante a simulação, o integrador é restabelecido para a condição inicial. 

Utilização: O bloco começa a partir de sua entrada no bloco Momentos nas equações de 

. O bloco de saída é parte 

do vetor de estado da Aeronave e serve como uma entrada para o Corpo-Inércia DCM, do 

bloco de Cinemática em transformação, cuja saída, direção matriz cosine é amplamente 



 

 

2.13.6 Sistemas de Coordenadas do Avião EOM: Cinemática (Ângulos Euler)

O bloco de Cinemática (ângulos Euler) integra as taxas angulares para obter a atitude da 

aeronave com a representação dos ângulos Euler.

1. Parâmetros: 

• Ângulos Euler inicial: vetor 3x1 dos valores iniciais, para os ângulos Euler 

2. Entradas: 

• Rates: vetor 3x1 do corpo das taxas angulares 

• RST: sinalizador de reset, que pode ser 0 ou 1.

3.  Saídas: 

• Euler: o vetor 3x1 dos ângulos Euler 

4. Detalhes: As equações de cinemática são usadas na representação clássica do ângulo de 

Euler, Equação 52, 53 �

A condição inicial para a integração é retirada do bloco parâmetros. Se

mudar de 0 para 1, o integrador é restabelecido para a condição inicial.

5. Utilização: O bloco começa a partir da sua entrada no bloco Momentos nas equações de 

movimentos. O sinalizador de RST

parte de vetor de estado da Aeronave e serve como uma entrada para o Corpo

do bloco de ângulos Euler em transformação, cuja saída, a direção matriz cosine é 

amplamente utilizada em todo modelo da Aeronave.

2.13.7 Sistemas de Coordenadas do Avião EOM: 

 O bloco integra as equações de navegação para obter a atual posição da aeronave. 

características do bloco: 

 

 

ordenadas do Avião EOM: Cinemática (Ângulos Euler)

O bloco de Cinemática (ângulos Euler) integra as taxas angulares para obter a atitude da 

aeronave com a representação dos ângulos Euler. As características do bloco:

Ângulos Euler inicial: vetor 3x1 dos valores iniciais, para os ângulos Euler 

Rates: vetor 3x1 do corpo das taxas angulares , dados em rad/s.

RST: sinalizador de reset, que pode ser 0 ou 1. 

3x1 dos ângulos Euler . 

4. Detalhes: As equações de cinemática são usadas na representação clássica do ângulo de 

 e 54. �r � � � �P;��s	�;� � �!�	�� 
�r �� s!�	�� - �	�;�r  
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A condição inicial para a integração é retirada do bloco parâmetros. Se

mudar de 0 para 1, o integrador é restabelecido para a condição inicial.

5. Utilização: O bloco começa a partir da sua entrada no bloco Momentos nas equações de 

movimentos. O sinalizador de RST, pode ser manuseado pelo usuário. O bloco de saída é 

vetor de estado da Aeronave e serve como uma entrada para o Corpo

do bloco de ângulos Euler em transformação, cuja saída, a direção matriz cosine é 

amplamente utilizada em todo modelo da Aeronave. 

.7 Sistemas de Coordenadas do Avião EOM: Navegação 

O bloco integra as equações de navegação para obter a atual posição da aeronave. 

65 

ordenadas do Avião EOM: Cinemática (Ângulos Euler) 

O bloco de Cinemática (ângulos Euler) integra as taxas angulares para obter a atitude da 

bloco: 

Ângulos Euler inicial: vetor 3x1 dos valores iniciais, para os ângulos Euler . 

, dados em rad/s. 

4. Detalhes: As equações de cinemática são usadas na representação clássica do ângulo de 

(52) 

 

(53) 

(54) 

A condição inicial para a integração é retirada do bloco parâmetros. Se o sinalizador de reset 

mudar de 0 para 1, o integrador é restabelecido para a condição inicial. 

5. Utilização: O bloco começa a partir da sua entrada no bloco Momentos nas equações de 

pode ser manuseado pelo usuário. O bloco de saída é 

vetor de estado da Aeronave e serve como uma entrada para o Corpo-Inércia CDM, 

do bloco de ângulos Euler em transformação, cuja saída, a direção matriz cosine é 

 

O bloco integra as equações de navegação para obter a atual posição da aeronave. As 



 

 

1. Parâmetros: 

• Posição inicial: vetor 3x1 da posição geográfica inicial 

latitude e longitude são dadas em 

2. Entradas: 

• Velocities: vetor 3x1 do eixo do corpo velocidades 

• DCM: matriz direção cosine 3x3 para a inércia do corpo transformação.

• Rmeridian: raio meridiano, em metros.

• Rnormal: raio normal em metros

• AConGnd: aeronave no solo, s

• RST: sinalizador de reset, que pode ser 0 ou 1.

3. Saídas: 

• Position: vetor posição 3x1 

radianos. 

• Gndspd: vetor área de velocidade 3x1 componentes no “frame” geográfico 

4. Detalhes: As equações de navegação implementadas pelo bloco Navigation são 

representadas pela Equação 5

Hailey e Gebert (2003):

A posição geográfica é obtida pela velocidade base, Equações

em Rogers (2003): 

 A integração da altitude depende do 

5. Utilização: O bloco de navegação recebe em suas entradas as saídas do bloco de forças nas 

equações de movimento, bloco DCM, do corpo

Posição inicial: vetor 3x1 da posição geográfica inicial 

latitude e longitude são dadas em radianos. 

Velocities: vetor 3x1 do eixo do corpo velocidades . 

DCM: matriz direção cosine 3x3 para a inércia do corpo transformação.

Rmeridian: raio meridiano, em metros. 

Rnormal: raio normal em metros 

AConGnd: aeronave no solo, sinalizador em 0 ou 1. 

RST: sinalizador de reset, que pode ser 0 ou 1. 

Position: vetor posição 3x1 , sendo latitude e longitude apresentadas em 

Gndspd: vetor área de velocidade 3x1 componentes no “frame” geográfico 

. 

Detalhes: As equações de navegação implementadas pelo bloco Navigation são 

representadas pela Equação 55. Elas são baseadas nas equações de navegação em 

): 

V��h�/����fE/��Sh�vZ = �+�k * �Nqt�          
A posição geográfica é obtida pela velocidade base, Equações 56, 57

6P�r � ��h�/� � g��C�fv � ����� 
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egração da altitude depende do status da sinalização da aeronave no solo.

Utilização: O bloco de navegação recebe em suas entradas as saídas do bloco de forças nas 

equações de movimento, bloco DCM, do corpo-inercial em transformação, WG5
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, onde a 

DCM: matriz direção cosine 3x3 para a inércia do corpo transformação. 

, sendo latitude e longitude apresentadas em 

Gndspd: vetor área de velocidade 3x1 componentes no “frame” geográfico 

Detalhes: As equações de navegação implementadas pelo bloco Navigation são 

s nas equações de navegação em Phillips, 

(55) 

57 e 58, como apresentado 

(56) 

(57) 

� (58) 

status da sinalização da aeronave no solo. 

Utilização: O bloco de navegação recebe em suas entradas as saídas do bloco de forças nas 

inercial em transformação, WG5-84 e do 



 

 

bloco de área de detecção, no modelo Terra. O sinalizador de reset (RST) pode ser 

manuseado pelo usuário.

A posição de saída forma parte do vetor de estados da aeronave e é usada nos blocos WG5

84, EGM-94, WMM 

Transformations, e pelo bloco interface FS na interface do piloto. As 

de velocidade referente à terra, não são usadas no modelo, mas podem ser  usadas como 

medidas de velocidade simuladas do GPS.

2.13.8 Frame-Geodésico EOM: Posição

O bloco integra a velocidade inercial da aeronave para obter a posição at

características do Bloco: 

1. Parâmetros: 

• Posição inicial: vetor 3x1 da posição geográfica inicial 

latitude e a longitude são dadas em radianos.

2. Entradas: 

• Vel NED: vetor 3x1 da velocidade inercial do “frame” ou s

. 

• Rmeridian: raio meridiano, em metros.

• Rnormal: Ra\zzio normal, em metros

• AconGnd: Aeronave no solo, sinalizador em 0 ou 1.

• RST: sinalizador de reset, que pode ser 0 ou 1.

3. Saídas: 

• Position: vetor posição 3x1 

radianos. 

• dPosdt: vetor 3x1 da posição da aeronave derivados 

4. Detalhes: As equações posição implementadas pelo bloco são apresentadas nas Equações 

59, 60 e 61. Elas são baseadas nas 

6�;

bloco de área de detecção, no modelo Terra. O sinalizador de reset (RST) pode ser 

nuseado pelo usuário. 

A posição de saída forma parte do vetor de estados da aeronave e é usada nos blocos WG5

94, WMM – 2000 no modelo Terra, no bloco de posição ECEF em 

, e pelo bloco interface FS na interface do piloto. As 

de velocidade referente à terra, não são usadas no modelo, mas podem ser  usadas como 

medidas de velocidade simuladas do GPS. 

Geodésico EOM: Posição 

O bloco integra a velocidade inercial da aeronave para obter a posição at

Posição inicial: vetor 3x1 da posição geográfica inicial 

latitude e a longitude são dadas em radianos. 

Vel NED: vetor 3x1 da velocidade inercial do “frame” ou sistema de referência geodésico 

Rmeridian: raio meridiano, em metros. 

io normal, em metros 

AconGnd: Aeronave no solo, sinalizador em 0 ou 1. 

RST: sinalizador de reset, que pode ser 0 ou 1. 

Position: vetor posição 3x1 . Latitude e longitude são apresentadas em 

vetor 3x1 da posição da aeronave derivados 

Detalhes: As equações posição implementadas pelo bloco são apresentadas nas Equações 

. Elas são baseadas nas equações inerciais de navegação (Farrell e Barth, 1999).

6P�r � ��h�/� � g��C�fv � ����� 
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bloco de área de detecção, no modelo Terra. O sinalizador de reset (RST) pode ser 

A posição de saída forma parte do vetor de estados da aeronave e é usada nos blocos WG5-

2000 no modelo Terra, no bloco de posição ECEF em 

, e pelo bloco interface FS na interface do piloto. As componentes do vetor 

de velocidade referente à terra, não são usadas no modelo, mas podem ser  usadas como 

O bloco integra a velocidade inercial da aeronave para obter a posição atual da aeronave. As 

, onde a 

istema de referência geodésico 

. Latitude e longitude são apresentadas em 

. 

Detalhes: As equações posição implementadas pelo bloco são apresentadas nas Equações 

equações inerciais de navegação (Farrell e Barth, 1999). 

(59) 

(60) 



 

 

A integração da altitude depende do status do sinalizador da Aeronave no solo.

5. Utilização: As entradas do bloco de Posição geodésica vêm do bloco de Velocidade nas 

equações de movimento, W

pode ser manuseado pelo usuário. A posição de saída forma parte do vetor de estados da 

aeronave e é usada nos blocos WG5

posição ECEF em Transform

derivadas das posições são usadas pela velocidade e pelo bloco de Taxa Angular nas 

equações de movimento

2.13.9 Frame-Geodésico E

O bloco integra as acelerações aplicadas à célula 

aeronave em relação ao sistema

1. Parâmetros: 

• Velocidades iniciais: vetor 3 X 1 da posição inicial do 

.    

2. Entradas: 

• Pos: vetor de posição 3

• dPosdt: vetor 3x1 da posição da aeronave deriva

• Accel: vetor 3x1 do corpo de aceleração 

• DCM: matriz transformação 3x3, da navegação geodésica para a plataforma do corpo do 

sistema de referência.

• Gravity: aceleração gravitacional.

• RST: sinalizador de reset, que pode ser 0 ou 1.

3.  Saídas: 

• velocity NED: vetor 3x1 das velocidades geodésicas 

4. Detalhes: As equações de velocidade implementadas podem ser encontradas em (Farrell e 

Barth, 1999) e elas são apresentadas nas Equações 6��r � -�F

    

����r � �-�Sh�v� �+�;<;� � 22� �+�;<;� � � �r
 

A integração da altitude depende do status do sinalizador da Aeronave no solo.

Utilização: As entradas do bloco de Posição geodésica vêm do bloco de Velocidade nas 

equações de movimento, WGS-84 e o bloco de detecção do modelo terra. O sinalizador RST 

pode ser manuseado pelo usuário. A posição de saída forma parte do vetor de estados da 

aeronave e é usada nos blocos WG5-84, EGM-96, WMM-200, no modelo terra, no bloco 

Transformations, e pelo bloco interface FS na interface do Piloto. As 

derivadas das posições são usadas pela velocidade e pelo bloco de Taxa Angular nas 

equações de movimento. 

Geodésico EOM: Velocidade 

O bloco integra as acelerações aplicadas à célula para obter a velocidade inercial da 

aeronave em relação ao sistema geodésico. As características do Bloco: 

Velocidades iniciais: vetor 3 X 1 da posição inicial do frame-geodésico, tem velocidade 

 

osição 3x1 . 

dPosdt: vetor 3x1 da posição da aeronave deriva

Accel: vetor 3x1 do corpo de aceleração  

DCM: matriz transformação 3x3, da navegação geodésica para a plataforma do corpo do 

sistema de referência. 

Gravity: aceleração gravitacional. 

RST: sinalizador de reset, que pode ser 0 ou 1. 

velocity NED: vetor 3x1 das velocidades geodésicas 

Detalhes: As equações de velocidade implementadas podem ser encontradas em (Farrell e 

1999) e elas são apresentadas nas Equações 62, 63 e 64. F6�;r � 5��gG�%��6P�� �� �� �6P�r �S � �� 
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(61) 

A integração da altitude depende do status do sinalizador da Aeronave no solo. 

Utilização: As entradas do bloco de Posição geodésica vêm do bloco de Velocidade nas 

84 e o bloco de detecção do modelo terra. O sinalizador RST 

pode ser manuseado pelo usuário. A posição de saída forma parte do vetor de estados da 

no modelo terra, no bloco 

, e pelo bloco interface FS na interface do Piloto. As 

derivadas das posições são usadas pela velocidade e pelo bloco de Taxa Angular nas 

para obter a velocidade inercial da 

geodésico, tem velocidade 

. 

DCM: matriz transformação 3x3, da navegação geodésica para a plataforma do corpo do 

. 

Detalhes: As equações de velocidade implementadas podem ser encontradas em (Farrell e 

(62) 



 

 

 ��r � F6�;r � 5��g
 �Sr � 6P�r �

Onde: 

A condição inicial para a integração das velocidades é retirada do bloco 

reestabelecedor do integrador muda de 0 para 1

redefinido na condição inicial. As acelerações ax, ay e az

carregadas (aerodinâmicas, propulsão, ventos).

5. Utilização: As entradas do bloco provêm do bloco de Posição nas equações de movimento, 

do bloco de Aceleração Total do modelo de inércia, e do WGS

geoidal da terra. O reset do integrador pode ser manuseado pelo usuário. O bloco de saída 

forma parte do vetor de estados da aeronave e é amplamente utilizado em todo o modelo da 

Aeronave. 

2.13.10 Frame-Geodésico EOM: Altitude (Quaternions)

O bloco Altitude (Quaternions

integra a taxa angular para obter a altitude da aeronave. 

1. Parâmetros: 

• Quaternions iniciais: vetor 4x1 dos valores iniciais de 

2. Entradas: 

• Taxas: vetor 3x1 de taxas angulares 

• RST: sinalizador RST, que pode ser 0 ou 1.

3. Saídas: 

• Quaternions: vetor 4x1 de 

4. Detalhes: As equações de cinemática são usadas nos 

de, implementação é considerada super

que as equações de quaternions

�gG�%��6P�� �� �� ��6�;r �� 5��g�����6P�� �S
r �� -�F6�;r � 5��gG�!�	�6P�� �� �� �S � �u 

Vd��d��dSZ =  D:v* VPW�PX�PYZ      
condição inicial para a integração das velocidades é retirada do bloco 

reestabelecedor do integrador muda de 0 para 1, durante a simulação, o integrador é 

redefinido na condição inicial. As acelerações ax, ay e az, devem incluir todas as células 

carregadas (aerodinâmicas, propulsão, ventos). 

tradas do bloco provêm do bloco de Posição nas equações de movimento, 

do bloco de Aceleração Total do modelo de inércia, e do WGS

geoidal da terra. O reset do integrador pode ser manuseado pelo usuário. O bloco de saída 

o vetor de estados da aeronave e é amplamente utilizado em todo o modelo da 

Geodésico EOM: Altitude (Quaternions) 

Quaternions) é idêntico ao bloco Cinemático (

integra a taxa angular para obter a altitude da aeronave. As características do Bloco:

iniciais: vetor 4x1 dos valores iniciais de quaternions

Taxas: vetor 3x1 de taxas angulares , dados em rad/s. 

RST: sinalizador RST, que pode ser 0 ou 1. 

: vetor 4x1 de quaternions  

Detalhes: As equações de cinemática são usadas nos quaternions Euler

implementação é considerada superior em relação às equações de ângulo 

quaternions são lineares e a solução não pode exibir bloqueio de 
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� S ����� (63) 

(64) 

(65) 

condição inicial para a integração das velocidades é retirada do bloco Parâmetros. Se o 

durante a simulação, o integrador é 

devem incluir todas as células 

tradas do bloco provêm do bloco de Posição nas equações de movimento, 

do bloco de Aceleração Total do modelo de inércia, e do WGS-84, a partir do modelo 

geoidal da terra. O reset do integrador pode ser manuseado pelo usuário. O bloco de saída 

o vetor de estados da aeronave e é amplamente utilizado em todo o modelo da 

) é idêntico ao bloco Cinemático (Quaternions). O mesmo 

As características do Bloco: 

quaternions . 

 

Euler-Rodriguês. Este tipo 

ior em relação às equações de ângulo Euler, uma vez 

são lineares e a solução não pode exibir bloqueio de 



 

 

singularidade. A Equação 6

(2003). 

���r�Wr�Xr�Yr
A condição inicial para a integração é retirada do bloco Parâmetros.

Se o sinal RST, muda de 0 para 1 durante a simulação, o integrador é restabelecido para a 

condição inicial. 

6. Utilização: As entradas do bloco vêm do bloco de Taxas Angulares, nas equações de 

movimento. O bloco de Saída forma parte do vetor de estados da aeronave e ser

entrada para o DCM, o corpo

cuja saída, a matriz de direção cosine, é amplamente utilizada na aeronave modelo.

2.13.11 Frame-Geodésico EOM: Altitude (Ângulos Euler)

O bloco Altitude (ângulos 

bloco de Taxa Angular para obter 

1. Parâmetros: 

• Ângulos Euler iniciais: vetor 3x1 dos valores iniciais dos ângu

2. Entradas: 

• Taxas: O vetor 3x1 do corpo de taxas angulares 

• RST: sinalizador de reset, que pode ser 0 ou 1.

3. Saídas: 

• Euler: vetor 3x1 dos ângulos 

4. Detalhes: As equações 

clássicas dos ângulos Euler�
 

 

singularidade. A Equação 66 é descrita com mais detalhes em Phillips

� �rWrXrYr � = 1: �
2��� - ����� - s��� - ���������2�������������� - ss��� - ����������2������������������s���� - ���������2�   * ����W�X�Y� 

A condição inicial para a integração é retirada do bloco Parâmetros.

muda de 0 para 1 durante a simulação, o integrador é restabelecido para a 

Utilização: As entradas do bloco vêm do bloco de Taxas Angulares, nas equações de 

movimento. O bloco de Saída forma parte do vetor de estados da aeronave e ser

entrada para o DCM, o corpo-inercial do bloco de quaternions no bloco Transformações, 

cuja saída, a matriz de direção cosine, é amplamente utilizada na aeronave modelo.

Geodésico EOM: Altitude (Ângulos Euler)  

O bloco Altitude (ângulos Euler) é idêntico ao bloco Cinemático (ângulos 

para obter a altitude da aeronave. As características do Bloco:

iniciais: vetor 3x1 dos valores iniciais dos ângulos 

Taxas: O vetor 3x1 do corpo de taxas angulares , dados em rad/s.

RST: sinalizador de reset, que pode ser 0 ou 1. 

: vetor 3x1 dos ângulos Euler . 

4. Detalhes: As equações (Equações 67, 68 e 69) cinemáticas são usadas nas representações 

Euler. �r � � � �P;���s	�;� � �!�	�� 
�r � s!�	� - �!�	� 

�r � s	�;�� � �!�	�!�	�  
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Phillips, Hailey e Gebert, 

(66) 

A condição inicial para a integração é retirada do bloco Parâmetros. 

muda de 0 para 1 durante a simulação, o integrador é restabelecido para a 

Utilização: As entradas do bloco vêm do bloco de Taxas Angulares, nas equações de 

movimento. O bloco de Saída forma parte do vetor de estados da aeronave e serve como 

no bloco Transformações, 

cuja saída, a matriz de direção cosine, é amplamente utilizada na aeronave modelo. 

 

) é idêntico ao bloco Cinemático (ângulos Euler) e integra o 

As características do Bloco: 

los Euler . 

, dados em rad/s. 

) cinemáticas são usadas nas representações 

(67) 

(68) 

(69) 



 

 

A condição inicial para a integração é retirada do bloco 

Se o sinal RST, muda de 0 para 1 durante a simulação, o integrador é restabelecido para a 

condição inicial 

5. Utilização: As entradas do bloco vêm

reset do integrador pode ser manuseado pelo usuário. O bloco de saída é parte do vetor de 

estado da aeronave e serve como entrada para o DMC, o corpo

Euler no bloco Transformações,

na aeronave modelo. 

2.13.12 Frame-Geodésico EOM: Taxa Angular

O Bloco frame-geodésico integra o corpo rígido de seis graus de liberdade nas equações 

momento para obter a taxa angular instantaneame

1. Parâmetros: 

• Taxas angulares iniciais: vetor 3x1 do corpo de taxas angulares 

2. Entradas: 

• Inércia: vetor 4x1 dos atuais momentos de inércia 

• Momentos: vetor 3x1 da célula momento em relação ao CG 

• Posição: vetor posição 3x1 

• dPosdt: vetor 3x1 da aeronave, com posições derivadas 

• DCM: matriz transformação 3x3 da navegação geodésica para plataforma do cor

frame. 

• RST: sinalizador de reset, que pode ser 0 ou 1.

3. Saídas: 

• Taxas angulares: vetor 3x1 do corpo de aceleração angular.

4. Detalhes: As equações momento sã

(2003). Um resumo das equações é dado na 

  �r � �sr � � !�r � � �!
Onde os coeficientes de inércia c1 

Inércia disponível na seção de Inércia na biblioteca AeroSim. Os momentos devem incluir 

A condição inicial para a integração é retirada do bloco Parâmetros.

muda de 0 para 1 durante a simulação, o integrador é restabelecido para a 

Utilização: As entradas do bloco vêm do bloco Momento nas equações de movimento. O 

reset do integrador pode ser manuseado pelo usuário. O bloco de saída é parte do vetor de 

estado da aeronave e serve como entrada para o DMC, o corpo-inercial do bloco de Ângulos 

no bloco Transformações, cuja saída, a matriz direção cosine é amplamente utilizada 

Geodésico EOM: Taxa Angular 

geodésico integra o corpo rígido de seis graus de liberdade nas equações 

momento para obter a taxa angular instantaneamente. As características do Bloco:

Taxas angulares iniciais: vetor 3x1 do corpo de taxas angulares 

Inércia: vetor 4x1 dos atuais momentos de inércia 

Momentos: vetor 3x1 da célula momento em relação ao CG 

Posição: vetor posição 3x1 . 

dPosdt: vetor 3x1 da aeronave, com posições derivadas 

DCM: matriz transformação 3x3 da navegação geodésica para plataforma do cor

RST: sinalizador de reset, que pode ser 0 ou 1. 

Taxas angulares: vetor 3x1 do corpo de aceleração angular. 

Detalhes: As equações momento são implementadas e mostradas em 

2003). Um resumo das equações é dado na Equação 70: r �!1� ��!:���s ��!w6 ��!xy - ����vD ��W !z�� ��!{��: -��:� ��!|� - ����vD ��X�    �!}� -�!:���s ��!x6 ��!~y - ����vD ��Y�� 
Onde os coeficientes de inércia c1 – c9 são computados usando o bloco de Coeficientes de 

Inércia disponível na seção de Inércia na biblioteca AeroSim. Os momentos devem incluir 
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Parâmetros. 

muda de 0 para 1 durante a simulação, o integrador é restabelecido para a 

Momento nas equações de movimento. O 

reset do integrador pode ser manuseado pelo usuário. O bloco de saída é parte do vetor de 

inercial do bloco de Ângulos 

cuja saída, a matriz direção cosine é amplamente utilizada 

geodésico integra o corpo rígido de seis graus de liberdade nas equações 

As características do Bloco: 

. 

. 

. 

. 

DCM: matriz transformação 3x3 da navegação geodésica para plataforma do corpo do 

o implementadas e mostradas em Stevens e Lewis, 

 

(70) 

 

c9 são computados usando o bloco de Coeficientes de 

Inércia disponível na seção de Inércia na biblioteca AeroSim. Os momentos devem incluir 
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todas as cargas disponíveis, como por exemplo, aerodinâmicas, propulsões e ventos, e eles 

devem ser dados em relação à atual localização da aeronave CG. A condição inicial para a 

integração é retirada do bloco Parâmetros. Se sinalizador RST, muda de 0 para 1 durante a 

simulação, restabelece o integrador para a condição inicial. O vetor Win representa a taxa de 

rotação da terra no eixo do corpo e pode ser computada como segue, Equação 71. 

���vD �� v:D c F6�;r � ���g�G ����6P��-6P�r-�F6�;r � ���gG�%���6P��e 
 

(71) 

 

5. Utilização: As entradas do bloco vêm do bloco Inércia da aeronave e bloco de Momento 

Total no modelo Inércia, e do bloco Posição nas equações de movimento. O RST do sinalizador 

pode ser manuseado pelo usuário. O bloco saída é parte do vetor de estado da aeronave e é 

amplamente utilizada em toda aeronave modelo. 

2.14 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

Neste Capítulo foram abordados aspectos importantes da simulação, de modelagem e 

controle de sistemas dinâmicos, foram descritas as dinâmicas, eixos e manobras de vôo de um avião 

e suas equações de movimento. Realizou-se um estudo sobre a robótica aérea, os modelos 

matemáticos, os sistemas de controle automático, a lógica Fuzzy, o controle integrado Fuzzy-PID, a 

dinâmica, os eixos e manobras de vôo de um avião.  

Encontrou-se dificuldades para a contextualização do assunto relacionado às simulações 

aéreas, devido à carência de disponibilidade de material específico, utilizando-se referências 

genéricas para a elaboração do texto, havendo a mesma dificuldade para documentar o controle 

Fuzzy-PID. Contrariamente, nos tópicos de modelos matemáticos e sistemas de controle 

automáticos se contou com uma considerável quantia de referências de qualidade, dando-se 

destaque as obras de Ogata (1998) e Dorf e Bishop (2001). 

No que se refere à compreensão da dinâmica, eixos e manobras de vôo de um avião, contou-

se, com a referencia bibliográfica, vôos com o aeromodelo treinador, do projeto, além de conversas 

informais com pilotos de aeromodelos, Elemer praticante de aeromodelismos há vinte anos, e com 

Guilherme Camargo, piloto comercial há quatro anos. Dessa forma identificaram-se as 

particularidades de cada tipo de aeronave e onde se atua no controle, de forma diferenciada, para 

realizar as manobras em aeromodelos e aeronaves. 
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 Foram encontradas dificuldades na compreensão dos modelos e dos recursos fornecidos 

pela biblioteca AeroSim BlockSet 1.2, o que consumiu um bom tempo de estudo para a 

aprendizagem sobre a forma de utilização da ferramenta para as simulações.  

Terminado o embasamento teórico, necessário para a compreensão da dinâmica que envolve 

o ato de voar de um VANT, inicia-se a fase de aplicar e testar tudo o que foi visto até o momento, 

dando seqüência ao Capítulo 4: a confecção no Matlab\Simulink dos controladores Fuzzy-PID de 

altitude e rolagem e as simulações para a realização de manobras de vôo do VANT. 
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3 RESULTADOS 

Neste capitulo, são apresentados os resultados das simulações, através da aplicação do 

controle Fuzzy-PID, em um modelo de VANT, (Aerosonde), com o objetivo de gerar autonomia em 

algumas funções da aeronave, em particular, são criados e integrados o controle de rolagem 

(ROLL), e o controle de altitude, ou arfagem, mostrando-se assim a validade da técnica proposta em 

diversas manobras de vôo. 

3.1 SIMULADOR DE VÔO FLIGHTGEAR 

FlightGear, é um software livre para a simulação de vôo de aeronaves. Roda em diversas 

plataformas e sistemas operacionais, incluindo GNU/Linux, Mac OS e Microsoft Windows, 

utilizando as bibliotecas OpenGL. Esse simulador caracteriza-se pelo seu realismo e possui grande 

variedade de aeronaves, aeroportos e cenários para download. Utiliza formatos padrão de modelos 

3D e grande parte da configuração do simulador é controlada por arquivos XML (Extensible 

Markup Language), tornando-o uma opção atraente para uso em projetos privados, comerciais e de 

pesquisa. 

3.1.1 Integração do Matlab\Simulink com o FlightGear 

 Para a realização de testes iniciais, integrando o simulador de vôo FlightGear, com a 

ferramenta Matlab, utilizou-se um modelo de rolagem de segunda ordem, como em (DORF & 

BISHOP, 2001) e um controlador convencional PID, atuando sobre o ângulo de rolagem do 

aeromodelo, ver Figura 34.  

A saída de rolagem é realimentada na entrada do PID, de modo a realizar o controle de 

ângulo. Essa saída também vai ligada à entrada Euler do módulo da interface do simulador 

FlightGear, para a visualização 3D dos movimentos da aeronave. 
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Figura 34 – Interface do FlightGear: Controle de ângulo de rolamento. 
 
A Figura 35, apresenta a resposta temporal do ângulo de rolagem da aeronave, iniciando em 

0 grau, atingindo o valor máximo de -30 graus, rotacionando depois em sentido contrário até atingir 

30 graus e retornando novamente a posição inicial de 0 graus. O gráfico foi gerado usando o 

Matlab/Simulink. Para facilitar o entendimento da simulação, foi realizada uma montagem que 

mostra as imagens da aeronave em diversos momentos da simulação, obtidas por intermédio do 

software FlightGear. 

 
Figura 35 – Rolagem: gráfico de saída obtido com o Matlab/Simulink. 
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3.2 Implementação do controle Fuzzy-PID 

Após o teste inicial realizado foi inserido o modelo de aeronave, utilizando a biblioteca 

AeroSim 1.2, que disponibiliza os blocos com os modelos aerodinâmicos de aeronaves, da 

atmosfera com ou sem ventos constantes, das rajadas de vento, das turbulências, dentre outros, e 

utiliza o sistema tridimensional de coordenadas da Terra WGS-84 (World Geodetic System) para a 

localização da aeronave no globo terrestre, e do simulador de vôo FlightGear para a visualização em 

3D dos resultados alcançados. Ainda, foram inseridos os controladores Fuzzy-PID, com auxilio do  

Matlab/Simulink e o Fuzzy Logical Toolbox.  

Na implementação do controlador optou-se por utilizar o modelo da aeronave Aerosonde 

por dois motivos: primeiramente, seu modelo matemático está descrito e implementado na 

Biblioteca Aerodinâmica AeroSim Blockset 1.2,  e em segundo pelo fator que é a aeronave que 

mais se assemelha com o aeromodelo treinador que  se possui para uma implementação prática de 

um VANT, assemelhando-se em tamanho, peso e atuadores, o que facilita a transição dos trabalhos 

de simulação para uma eventual aplicação prática da técnica proposta.  

3.2.1 Controle Fuzzy-PID 

Para o desenvolvimento dos controladores híbridos Fuzzy-PID (rolagem e altitude), tomou-

se como referências os trabalhos científicos de pesquisadores como Doitsids et al (2004), Smith III 

e Nghuyen (2008) e Erenoglu et al (2006). 

Para a criação de regras e sintonia dos controladores não se pode tomar como referência os 

trabalhos científicos anteriormente citados, pois em momento algum fazem referência a esses 

assuntos. Assim, as regras foram criadas a partir de conversas informais realizada com pilotos de 

aeromodelo e vôos práticos realizados com o aeromodelo treinador do projeto. A sintonia dos 

controladores foi realizada de forma empírica, através do método de tentativa e erro. As funções de 

pertinência dos controladores nebulosos foram normalizadas para facilitar o ajuste dos ganhos dos 

controladores PID. 

Na definição dos métodos de fuzzificação e defuzzificação optou-se por seguir as referências 

bibliográficas de Doitsids et al (2004), Sampaio (2006), Bickraj et al (2006) e Kurnaz et al, (2009), 

os quais utilizam as técnicas de Mamdani. Isto é, para a composição da inferência Fuzzy foi usado o 

método máximo-mínimo ou max-min, na defuzzificação foi utilizado o método do centróide, o qual  

fornece a média das áreas de todas as figuras que representam os graus de pertinência de cada 

subconjunto Fuzzy, e as formas empregadas para implementar as funções de pertinência foram o 
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tipo trapezoidal e triangular, por serem as mais comumente usadas em trabalhos que utilizam Fuzzy 

em controle de VANTs, e pela facilidade de implementação e ajuste que as mesmas porpocionam. 

No ajuste dos ganhos dos controladores PID, foi utilizado o conhecimento prévio adquirido 

na leitura das obras de Ogata (1998), Dorf e Bishop (2001) e Bazanella e Silva Jr (2005) e foi 

realizada de forma empírica, através da tentativa e erro, procurando alcançar determinadas métricas 

de desempenho. 

Nas simulações foram realizadas as manobras básicas de vôo, analisadas no Capítulo 3, onde 

se alcançou o ajuste do conjunto de controladores Fuzzy-PID, de forma integrada para a execução 

das manobras. 

3.2.1.1 Controle de Rolagem 

O controle de rolagem pode ser realizado atuando diretamente nos ailerons da aeronave. A 

entrada de controle captura a diferença (erro) entre o valor atual do ângulo de rolamento (Roll) e o 

ângulo de referência ou ângulo desejado. O erro gerado e a derivada do erro são as entradas do 

controlador Fuzzy-PID, que, através de suas funções de pertinência, regras e ganhos de controle, 

fornece as correções necessárias nos ailerons da aeronave, de modo a manter ou alterar sua 

trajetória. 

Para atuar nos ailerons usando o controlador de rolagem Fuzzy-PID, foi necessário definir as 

funções de pertinência (Figura 35) e a base de regras (Figura 36) as quais atuam junto às variáveis 

de entrada e saída, produzindo as correções necessárias nos ailerons. 

Na criação da variável de entrada Erro (Figura 35(A)), utilizou-se três funções de 

pertinência do tipo triangular e duas do tipo trapezoidal, para a variável entrada dErro (Figura 

35(B)), foram utilizadas três funções de pertinência do tipo triangular e para a variável de saída 

Aileron (Figura 35 (C)), usou-se três  funções de pertinência Fuzzy do tipo triangular e duas do tipo 

trapezoidal. 

 

Figura 35 – Funções de pertinência para o controle de direção. 
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 Na elaboração das quinze regras (Figura 36), que atuam no controlador Fuzzy-PID de 

rolagem foi contado com ajuda de pilotos de aeromodelos e aeronaves reais, como já mencionado 

anteriormente, que relataram as ações que se devem tomar durante a execução de uma manobra de 

vôo que envolva uma rolagem e com vôos práticos realizados com o aeromodelo treinador do 

projeto. Para uma melhor compreensão de como atua o controlador, pode-se tomar como exemplo, 

a regra número 1, que expressa: Se o erro for grande o suficiente, no sentido horário, e se a derivada 

do erro for pequena, então o avião deverá girar em sentido anti-horário, de forma tal que permita 

fazer a correção necessária para estabilizar a aeronave.  

 

Figura 36 – Regras de inferência para o controle de rolagem. 

Para melhor ilustrar a aplicação da regra número 1, mostra-se a Figura 37. A variável Erro 

apresenta o valor -0.8 (NegGran),  a variável da derivada do erro,  dErro, apresenta  o valor -0.8 

(dNeg) e a variável Ailerons, na saída do controlador, apresenta o valor 0.742 (PosGran). A saída 

apresentada pela variável Aileron, é de 0.742, ocasionando o giro da aeronave em sentido anti-

horário. 

 

Figura 37 – Análise da primeira regra do controle de rolagem.  
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O controlador Fuzzy-PID de rolagem, de ação direta, é ilustrado na Figura 38. 

 

Figura 38 – Controle Fuzzy-PID de rolagem. 

3.2.1.2 Controle de Altitude 

Uma das maneiras de realizar o controle de altitude é atuar na aceleração (throttle) da 

aeronave em conjunto com o comando do profundor (elevator), o qual controla a subida ou a 

descida do nariz da aeronave, determinando o ganho ou perda de altitude.  

Para atuar na altitude da aeronave foi necessário definir as funções de pertinência (Figura 

39) e a base de regras (Figura 40) as quais atuam junto às variáveis de entrada, que são  

AltitudeError (diferença entre a altitude atual da aeronave e a desejada)  e Velocidade (velocidade 

atual da aeronave) e nas duas saídas: Profundor (atuador para corrigir a altitude)  e Aceleração 

(atuador que permite a aceleração e desaceleração do motor), produzindo dessa formas correções 

necessárias para o controle da altitude. 

Na criação da variável de entrada AltitudeErro (Figura 39(A)), utilizou-se uma função de 

pertinência Fuzzy do tipo triangular e duas do tipo trapezoidal. Já para a variável de entrada 

Airspeed (Figura 39 (B)), foram utilizadas uma função de pertinência Fuzzy do tipo triangular e 

duas do tipo trapezoidal. Para a variável de saída Elevator (Figura 39 (C)), usou-se uma função de 

pertinência Fuzzy, do tipo triangular e duas do tipo trapezoidal e para a variável de saída Throttle, 

(Figura 39 (D)), usaram-se três função de pertinência Fuzzy, do tipo triangular. 

 

Figura 39 – Funções de pertinência para o controle de altitude. 
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Para a elaboração das regras (Figura 40), que atuam no controlador Fuzzy-PID de altitude, 

foram observadas as ações que se deve tomar para o ganho, perda ou estabilidade na altitude 

desejada, da aeronave. Para uma melhor compreensão de como atua o controlador pode-se tomar 

como exemplo, a regra número um, a qual solicita que o avião perca altura e acelere, pois o 

controlador detecta que está acima da altura desejada e com uma baixa velocidade. 

 

Figura 40 – Regras de inferência para o controle de altitude. 
 

  Para melhor ilustrar a aplicação da regra número 1, mostra-se a Figura 41. O erro de 

altitude, representado pela variável Altitude_Erro, apresenta o valor -0.8 (NEG). A velocidade, 

representada pela variável Airspeed, possui o valor 5 m/s (PEQ). As saídas do controlador, 

representadas pela variável Elevator, que apresenta o valor 0.519 (POS) e a variável Throttle, com 

valor 0.76 (GRA) indicam que a aeronave perderá altitude e aumentará sua velocidade de vôo.  

 
 

Figura 41 – Análise da primeira regra do controle de altitude. 

A implementação do controlador Fuzzy-PI de altitude, de ação direta, é ilustrado na Figura 42. 

 
 

Figura 42 – Controle Fuzzy-PI de altitude. 
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A integração dos controles de direção (rolagem) e altitude em um único controlador para 

atuarem de forma conjunta no controle da aeronave pode ser observada na Figura 43.   

Na Figura 43, ilustra-se o modelo do Aerosonde integrado com os controladores e a 

interface FlightGear. As componentes do bloco do controlador de rolagem foram mostradas na 

Figura 38. Já o controlador de altitude foi mostrado na Figura 42.  

 

Figura 43 – Controlador integrado de altitude e direção.  

3.3 Manobras de Vôo 

Para a definição das manobras de vôo a serem realizadas, optou-se em realizar os trabalhos 

de simulações utilizando quatro manobras básicas de vôo, as quais são as mais utilizadas em 

diversas situações de vôo que exigem um alto grau de habilidade do piloto ou do sistema de 

controle para sua execução.  

O VANT, é simulado executando as seguintes manobras básicas de vôo, conforme 

apresentado na Seção 3.2: 

• Vôo reto nivelado: mantém-se a altitude e o ângulo de rolagem nulo, sem mudar a direção 

da aeronave. 
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• Vôo reto ascendente: a aeronave ganha altura e mantém-se na direção estabelecida (ângulo 

de rolagem nulo). 

• Vôo em curva ascendente: mantém-se a aeronave em um ângulo fixo em um determinado 

grau, para a mudança de direção da aeronave e eleva-se a altitude de vôo da aeronave. 

• Vôo em curva nivelado: mantém-se a altitude constante e o ângulo de rolagem com valores 

fixos em um determinado grau, alterando-se assim a direção da aeronave.  

Na simulação das manobras de vôo foram adotados parâmetros iguais para altitude do 

VANT, que inicia seu vôo a 100 metros do solo,  a referência de altitude a ser seguida inicia-se a 80 

metros do solo, o tempo de simulação é estipulado em 800 segundos (que é menor na prática, 

devido ao processamento do computador) e foi definido o ângulo de 30 graus de rolagem, que será 

atingido quando a manobra o exigir.  

Também inicia-se a simulação com o atuador motor, responsável pela velocidade da 

aeronave, com velocidade igual ao início da manobra (valor). O valor do aileron define a referência 

de rolagem igual a zero graus, mantendo as asas niveladas. O atuador leme mantêm-se em zero grau 

em todas as simulações.   

Na simulação das manobras de vôo reto nivelado e vôo em curva nivelado, o VANT 

realizará o acompanhamento de uma referência de rolagem que tem início em uma altitude de 80 

metros do solo. O aeromodelo se mantém nessa altitude até o fim da simulação. 

Para a simulação da manobra de vôo reto ascendente e vôo em curva ascendente, o VANT 

recebe uma referência de altitude em forma de rampa, iniciando em uma altitude de 80 metros do 

solo.  O VANT chega até, aproximadamente, 870 metros de altitude no final da simulação. 

Para medir o desempenho dos controladores foi definido um erro máximo de altitude de 5% 

e um erro máximo de rolagem de 2%. O sobresinal de altitude não deverá ser superior a 25% e o 

sobresinal da rolagem não deverá ultrapassar 10%. O tempo de acomodação em ambos os casos 

(rolagem e altitude) não deverá ser superior a 100s nos instantes iniciais das manobras.  

3.3.1 Vôo Reto Nivelado 

 Para a execução da manobra de vôo reto nivelado, deve-se estabilizar o VANT, em uma 

determinada altitude e manter suas assas niveladas com o ângulo de rolagem em zero. O resultado 

da simulação pode ser acompanhado pelos gráficos de altitude (Figura 44) e rolagem (Figura 45). 
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No gráfico de altitude (Figura 44), pode-se observar oscilações na resposta de altitude do 

VANT, pois ele chega a ficar a aproximadamente 17 metros abaixo (22 % de pico de sobre sinal2), 

apresentando oscilações que diminuem gradualmente até estabilizar o VANT, em uma altura 

próxima da desejada (3 metros abaixo), conseguindo seguir a referência de altitude solicitada. Cabe 

lembrar, que em todas as simulações não se realiza a manobra de decolagem, assim o avião é solto 

de uma altura de 100 metros, produzindo essas oscilações no instante inicial. No entanto, o valor de 

sobresinal foi inferior ao valor especificado como medida de desempenho para o projeto de 

controle, que é de 25%. 

Essa instabilidade inicial do VANT, se deve ao tempo de reação do controle, que ao 

perceber a queda da aeronave, inicia os procedimentos de correção dos atuadores para chegar até a 

altura desejada (ou próximo dela). 

A partir de transcorridos 100 segundos de simulação o VANT, inicia uma suave descida 

chegando a aproximadamente 3 metros da referência, o qual é inferior ao quesito de erro de altitude 

definido, que foi de 5%. 

 

Figura 44 – Gráfico de altitude da manobra de vôo reto nivelado. 

No gráfico de rolagem (Figura 45) pode-se observar que o VANT, consegue se manter 

nivelado, seguindo a referência (nula) de rolagem, que não se altera no decorrer do tempo de 

simulação. 

                                                 
 
 
2 Ver seção 2.5 – Sobre sinal. 
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Figura 45 – Gráfico de rolagem da manobra de vôo reto nivelado. 

As Figura 46 e Figura 47, demonstram que os valores dos erros de altitude e rolagem, 

respectivamente, mantêm-se dentro dos limites de desempenho especificados, o qual é sinalizado 

pelas linhas tracejadas. 

 

Figura 46 – Gráfico do erro de altitude da manobra de vôo reto nivelado 

 
Figura 47 – Gráfico do erro de rolagem da manobra de vôo reto nivelado. 
 



85 
 

 

3.3.2 Vôo Reto Ascendente 

A manobra de vôo reto ascendente é muito semelhante à manobra de vôo reto nivelado, 

ambas mantém as asas niveladas, não se alterando o grau de rolagem da aeronave, diferindo-se 

somente em que na manobra de vôo reto ascendente a aeronave ganha altitude no decorrer do tempo 

da simulação, enquanto que na manobra vôo reto nivelado ela permanece estável na altitude 

determinada, durante todo o tempo de simulação. 

O resultado da simulação da manobra de vôo reto ascendente pode ser acompanhado pelos 

gráficos de altitude (Figura 48 – Gráfico de altitude da manobra de vôo reto ascendente. e rolagem 

(Figura 49). 

A partir de transcorridos 60 segundos da simulação o VANT atinge o tempo de acomodação 

e segue a referência em rampa até o final da simulação, que ocorre em um tempo de 800 segundos, 

alcançando uma altitude de, aproximadamente, 870 metros do solo. O valor máximo de erro medido 

foi de 3%, sendo inferior ao quesito de erro de altitude definido, que foi de 5% (Figura 50). 

Figura 48 – Gráfico de altitude da manobra de vôo reto ascendente. 

 

Figura 49 – Gráfico de rolagem da manobra de vôo reto ascendente 
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Figura 50 – Gráfico do erro de altitude da manobra de vôo reto ascendente. 
 
A Figura 51 ilustra a curva de erro de rolagem, o qual se mantém abaixo do 2%, como 

desejado..  

 
Figura 51 – Gráfico do erro de rolagem da manobra de vôo reto ascendente. 
 

3.3.3 Vôo em Curva Ascendente 

A manobra de vôo em curva ascendente é a realização da manobra de vôo reto ascendente 

variando o ângulo de rolagem, possibilitando, dessa forma, a realização do direcionamento do 

VANT, para uma determinada coordenada enquanto ganha altitude. O resultado da simulação dessa 

manobra pode ser acompanhado pelos gráficos de altitude (Figura 52) e rolagem (Figura 53). 

No gráfico de altitude (Figura 52), observa-se um comportamento semelhante ao da manobra 

vôo reto ascendente, como também pode ser observado na curva de erro (Figura 54).  
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Figura 52 – Gráfico de altitude da manobra de vôo em curva ascendente. 

No gráfico de rolagem (Figura 53), se observa a aplicação de uma referência variável, em 

forma de rampa, para o ângulo de rolagem. O VANT, altera seu ângulo de rolagem para 

acompanhar a referência, fazendo uma curva à direita, chegando a 30 graus. Após 300 segundos de 

simulação, o VANT, inicia um vôo estável em círculo e, por aproximadamente 200 segundos, 

mantém o ângulo de rolagem em 30 graus (movimento em espiral ascendente). Na sequência, o 

VANT, inicia um novo procedimento de rolagem para à esquerda para retornar a posição inicial de 

0 graus. O erro máximo de rolagem nessa manobra foi de 1%, sendo inferior aos 2% definidos 

como quesito de desempenho para o controle, Figura 55. Destaca-se que não se observou sobresinal 

significativo no ângulo de rolagem. 

 

Figura 53 – Gráfico de rolagem da manobra de vôo em curva ascendente. 
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Figura 54 – Gráfico do erro de altitude da manobra de vôo em curva ascendente. 
 

 
Figura 55 – Gráfico do erro de rolagem da manobra de vôo em curva ascendente 

3.3.4 Vôo em Curva Nivelado 

A manobra de vôo em curva nivelado é a combinação da manobra de vôo reto nivelado com 

mudanças no ângulo de rolagem. Os resultados da simulação podem ser acompanhados pelos 

gráficos de altitude (Figura 56) e rolagem (Figura 57). 

No gráfico de altitude (Figura 56) pode-se observar os oscilações iniciais já verificadas nas 

manobras anteriores, onde o sobresinal chega a 22%, aproximadamente.   Após 120 segundos de 

simulação, o VANT, inicia uma descida com leves tentativas de correção, mantendo-se o erro de 

altitude abaixo de 5%, como desejado. Destaca-se que durante todo esse tempo, a aeronave iniciou 

uma rolagem em forma de rampa até chegar ao valor de 30 graus. Ao alcançar os 300 segundos de 

simulação o VANT inicia a retomada de altitude, o qual acontece quando a aeronave mantêm seu 

ângulo de rolagem de 30 graus. O erro de altitude é mantido abaixo de 5%, ver Figura 58Erro! 

Fonte de referência não encontrada..  
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Esta manobra e a manobra de vôo em curva ascendente foram as mais desafiantes, do ponto 

de vista de controle, devido à necessidade da ação conjunta  de  ambos  os  controladores  quando  a  

altitude e a rolagem desejadas sofriam variações simultaneamente.  

 

Figura 56 – Gráfico de altitude de manobra de vôo em curva nivelado. 

No gráfico de rolagem (Figura 57), observa-se a aplicação de uma referência variável, em 

forma de rampa, para o ângulo de rolagem, de forma similar à manobra vôo em curva ascendente. 

 

Figura 57 – Gráfico de rolagem da manobra de vôo em curva nivelado.  
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Figura 58 – Gráfico do erro de altitude da manobra de vôo em curva nivelado 

A Figura 59 ilustra a curva de erro de rolagem.  
 

 
Figura 59 – Gráfico do erro de rolagem da manobra de vôo em curva nivelado. 

O erro máximo de rolagem foi inferior a 1%, satisfazendo o 2% definido como quesito de 

desempenho para o controle de rolagem. Destaca-se, novamente, que não se observou sobresinal 

significativo no ângulo de rolagem. 

 Embora o controle de rota não seja objetivo do trabalho, a Figura 60, ilustra o percurso 

realizado pelo aeromodelo, quando realiza a manobra de vôo em curva nivelado. Obteve-se este 

gráfico através do posicionamento nas coordenadas geográficas de latitude e longitude do VANT 

com ajuda do programa GoogleEarth.  

 Na Figura 60, VANT, inicia seu vôo em cima da rótula da Univali – São José, nas 

coordenadas geográficas de latitude de 27°35´44.91´´S e longitude 48°40,11.29´´O,  realizando um 

vôo com uma trajetória aleatória, durante o tempo da simulação. Assim, o aeromodelo inicia o vôo 

a uma altitude de 100 metros do solo e segue a referência que o mantém estável em torno de 80 
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metros do solo, fazendo um vôo direcionado até ficar girando em círculos à direita, chegando a um 

ângulo de rolagem de 30 graus. Posteriormente, inicia uma nova rolagem que o faz girar à esquerda, 

retornando a posição inicial de rolagem de 0 grau. Pode ser considerado, para efeitos da simulação, 

que o VANT, permaneceu realizando tarefas de monitoração nas áreas onde ficou voando em 

círculos.  

 

Figura 60 – Rota gerada pelo VANT (figura meramente ilustrativa). 

3.4 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO   

Neste capítulo, foram realizadas as simulações que demonstraram a integração do 

Matlab\Simulink, com o simulador de vôo FlightGear, e a implementação e sintonia dos 

controladores Fuzzy-PID, de ação direta, integrados na realização de quatro manobras básicas de 

vôo em VANTs.  

Na construção dos controladores Fuzzy-PID, houve dificuldades para definir as funções de 

pertinência e as regras de controle. Optou-se por utilizar as funções triangulares e trapezoidais pela 

facilidade de implementação. As regras de controle foram obtidas a partir da realização de 

treinamentos de vôo.  

Outra dificuldade encontrada foi na sintonia dos controladores. Foram realizadas inúmeras 

simulações, até se chegar nos valores utilizados na simulação das manobras de vôo descritas. A 

sintonia foi realizada de forma empírica usando-se o método de tentativa e erro. 

Em relação à simulação do controle de altitude observou-se oscilações na resposta no 

instante inicial, devido a que o avião cai, literalmente, de uma altura de 100 m assim que inicia a 
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simulação. Essas oscilações dependem das características físicas do avião, tais como a massa, 

inércia, dentre outras e poderiam ser reduzidas implementado-se a manobra de decolagem. No 

entanto mostra que o aeromodelo seria capaz de recuperar a altitude no caso de uma perturbação, 

por exemplo, uma turbulência.  

Nas manobras realizadas o VANT, apresenta um bom desempenho acompanhando as 

referências de altitude e rolagem, dentro das métricas definidas.  

Cabe destacar que o controle do ângulo de rolagem implementado obteve o melhor grau de 

sucesso do que o controle de altitude modelado. Isso pode se justificar pelo fato que para o controle 

de rolagem se atua apenas na variável aileron do VANT, ao contrário do controle de altitude em que 

se atua em duas variáveis, profundor e aceleração, para corrigir a altitude do VANT. 
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4 CONCLUSÕES 

Neste trabalho realizou-se o estudo, implementação e simulação de manobras básicas de vôo 

em aeromodelos, baseados em uma técnica de controle que combina a inteligência artificial e o 

controle clássico. Assim, foi projetado um conjunto híbrido que integrou técnicas de controle PID, 

juntamente com as técnicas de controle Fuzzy. 

 Para o desenvolvimento do trabalho, foi realizado um estudo dos conceitos básicos sobre 

VANTs, as técnicas de modelagem comumente utilizadas, as técnicas de controle clássicas e 

inteligentes empregadas, assim como as ferramentas computacionais utilizadas para a simulação e 

visualização dos resultados.  

As ferramentas computacionais usadas para dar suporte ao estudo e análise de desempenho 

do controlador proposto foram o software Matlab\Simulink, o toolbox de lógica Fuzzy, a biblioteca 

Aerosim BlockSet 1.2  e o simulador de vôo FlightGear, onde foram visualizados os resultados a 

partir de gráficos e em três dimensões, facilitando a análise. 

Foi constatado que o ato de controlar uma aeronave é extremamente complexo, envolvendo 

um amplo número de áreas do conhecimento como, por exemplo, o projeto de sistemas embarcados, 

sensoriamento, modelagem e controle. Perante toda essa diversidade gastou-se um tempo 

considerável no levantamento de subsídios que definiram o escopo do trabalho, limitando-se a 

utilizar um conjunto híbrido de técnicas de controles tradicionais, PID, juntamente com técnicas de 

controle inteligente Fuzzy, para a confecção e simulação de um sistema de controle que 

possibilitasse realizar manobras básicas de vôo em um aeromodelo VANT. 

 Destaca-se que a falta de um conhecimento prévio sobre as manobras básicas de vôo foi um 

fator desafiante encontrado para o desenvolvimento do trabalho. Manobras de vôo em uma 

aeronave são operações complexas que envolvem e atuam sobre diversas variáveis, onde uma 

atuação incorreta do controle, poderia comprometer todo o conjunto do sistema da aeronave. 

Outro elemento desafiador foi o ajuste e sintonia dos controladores, o qual foi conseguido 

nas simulações através de inúmeras tentativas. 

Pode-se concluir que a principal característica do sistema de controle híbrido Fuzzy-PID, 

implementado é a sua simplicidade e sua atuação robusta, independentemente da característica não 

linear do processo de controle de uma aeronave. No entanto, os erros, as oscilações observadas nas 

simulações e as dificuldades de sintonia dos controladores sugerem um estudo mais aprofundado na 

análise de perturbações e na consideração de técnicas de sintonia automática das funções de 

pertinência e dos ganhos de controle do controlador proposto. 
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4.1 CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO 

Com a conclusão da dissertação, deu-se o primeiro passo de uma longa caminhada para a 

implementação prática do controle de um VANT, em sua plenitude, sendo o primeiro contato de 

todos os envolvidos na temática do trabalho. Descobriu-se, o quão complexo é o ato de realizar e 

controlar manobras de vôo autônomo em um VANT, e adquiriu-se o feedback sobre o assunto 

permitindo sua continuidade em trabalhos futuros. 

O estudo dos tópicos relacionados à implementação realizada e as simulações do sistema 

proposto em diversas manobras de vôo, demonstraram ser de grande valia para a aquisição de 

subsídios sobre o comportamento da malha de controle de um VANT, tornando-se imprescindível 

para uma posterior aplicação prática do sistema híbrido proposto em aeromodelos, sendo esta a 

principal contribuição do trabalho. 

Cabe ressaltar que na revisão da literatura não foi encontrado nenhum projeto similar em 

VANTs, utilizando a estratégia de controle Fuzzy-PID proposta. 

4.2 TRABALHOS FUTUROS 

Abre-se um espectro bastante amplo para novas pesquisas, podendo-se partir para a fase 

experimental. Nesse sentido, poderia pensar-se em desenvolver a estrutura de controle de um 

aeromodelo, considerando desde os mecanismos de coleta de informações (sensoriamento), o 

processamento dessas informações e a atuação do controle. 

Para trabalhos futuros sugere-se: 

• Utilizar outros métodos de fuzzificação e defuzzificação e tipos de funções de 

pertinência e compará-los com os resultados obtidos; 

• A implementação de um algoritmo que defina a rota do VANT; 

• Desenvolvimento de metodologias de ajuste e sintonia para o controlador híbrido Fuzzy-

PID;  

• Implementar outras manobras de vôo; e 

• Estudar a influenza de perturbações e variações no modelo do VANT. 
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